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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jamur 

 Jamur merupakan salah satu bahan pangan yang kaya akan kandungan 

gizi, beberapa jenis jamur telah diketahui berperan menjadi pangan fungsional dan 

memiliki bioaktivitas sebagai obat (Ma Gaoxing et al., 2018). Beberapa terbukti 

mengandung antioksidan tinggi, vitamin, mineral serta metabolit sekunder lainnya 

seperti pada jamur Boletus edulis (Lopez-Vazques et al., 2017)  serta 

ketersediaannya melimpah di alam. Jamur hidup secara saprofitik maupun 

parasitik. Secara saprofitik berarti hidup pada sisa mahluk hidup lain yang telah 

mati, misalnya pada tumpukan sampah organik, tumpukan kotoran hewan, serbuk 

gergaji kayu, ataupun pada batang kayu yang telah lapuk. Sebagai saprofit jamur 

memiliki peranan dalam penguraian zat-zat organik dan dengan demikian 

membantu siklus peredaran zat-zat organik. Sedangkan hidup secara parasitik 

adalah hidup pada jasad mahluk lain, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan, atau 

manusia yang masih hidup. Menurut (Chang dan Miles, 1989), di dunia terdapat 

beribu-ribu jenis jamur, sekitar 2000 jenis telah dikenal dapat dikonsumsi, dan 

kurang lebih 20 jenis telah dibudidayakan secara komersil. Jamur tersebut 

sebagian besar tumbuh di daerah beriklim subtropis dan tropis. Tempat atau 

daerah yang basah dan mengandung zat organik, merupakan tempat yang baik 

untuk pertumbuhan jamur selain itu jamur dapat tumbuh juga dilingkungan yang 

sedikit asam 

 Dari segi ekologi, jamur memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem 

hutan, diantaranya jamur berperan serta dalam membantu menyuburkan tanah 



5 
 

 
 

melalui penyediaan nutrisi bagi tumbuhan, sehingga hutan tumbuh dengan subur. 

Kelompok jamur makroskopis secara nyata mempengaruhi jaring-jaring makanan 

di hutan. Salah satu kelompok jamur makroskopis yaitu Basidiomycetes. 

Basidiomycetes merupakan kelompok utama organisme pendegradasi 

lignoselulosa karena mampu menghasilkan enzim, sehingga siklus dapat terus 

berlangsung di alam (Tambaru et al., 2016), selain peranya tersebut, jamur juga 

memiliki nilai ekonomi sebagai agen biokontrol dan produsen bagi bidang farmasi 

dan bidang industri lain, misalnya industri pangan dan fermentasi. 

2.2 Morfologi dan Klasifikasi Jamur 

Karakteristik makroskopis jamur dilihat dari ukuran tubuh buah jamur 

seperti besar, sedang atau kecil diperlukan sebagai perbandingan,warna tubuh 

buah terkadang menjadi ciri utama dalam identifikasi, namun warna tubuh buah 

dapat berubah, perubahan warna pada beberapa spesies jamur tubuh buahnya 

mudah teroksidasi dengan udara dengan memberikan warna ketika tubuh buahnya 

memar, patah ataupun tergores dan tekstur tubuh buah sangat beragam tergantung 

pada spesiesnya, beberapa spesies memiliki tekstur yang lunak sehingga mudah 

rusak terhadap goncangan, berair, berpori, rapuh.  

 Hifa dari jamur akan tumbuh bercabang-cabang  dan menyebar pada 

tempat tumbuhnya. Pada bagian-bagian tertentu, miselium membentuk gumpalan-

gumpalan kecil seperti simpul benang. Gumpalan miselium ini memberikan tanda 

akan awal pembentukan tubuh buah. Gumpalan miselium akan bertambah besar 

dan membentuk struktur yang membulat, dinamakan primordium. Sesuai dengan 

jenis jamurnya primordium akann tumbuh dan berkembang memjadi tubuh buah. 
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Tubuh buah (Fruiting body) jamur tersebut terdiri atas benang-benang hifa. Tubuh 

buah jamur juga memiliki bentuk yang bervariasi (Mutakin, 2006). Jamur 

merupakan organisme yang relatif cepat pertumbuhannya. Perkembangbiakan 

aseksual dilakukan oleh hampis semua kelas jamur. Secara umum, jamur yang 

membentuk miselium, berkembang biak dengan fragmentasi miselium, dan 

dengan pembentukan spora aseksual. Golongan-golongan yang lebih tinggi 

membentuk konidium (Mutakin, 2006). 

 

Gambar 2.1. Struktur jamur Basidiomycota 

Sumber : Biology.Sparknotes.com 

 Melfiana (2017) menyatakan bahwa setiap jamur mencakup dalam salah 

satu dari kategori taksonomi, dibedakan atas dasar tipe spora, morfologi hifa dan 

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

Basidiomycetes, dan Deuteromycetes, semua jamur menghasilkan spora seksual 

yang spesifik kecuali untuk Deuteromycetes. Pada jamur-jamur hasil eksplorasi 
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ditunjukan memiliki kategori taksonomi sebagai Basidiomycetes. Dimana 

Basidiomycetes dicirikan memproduksi spora seksual yang disebut basidiospora. 

Kebanyakan anggota Basidiomycetes adalah cendawan, jamur payung, dan 

cendawan berbentuk bola yang disebut jamur daging, yang spora seksualnya 

menyebar diudara dengan cara yang berbeda dari jamur lainnya. Jamur kelas ini 

umumnya mempunyai hifa yang bersekat, membentuk tubuh buah, membentuk 

sambungan apit (clamp conection) dan berkembangbiak secara aseksual maupun 

seksual. Perkembangbiakan secara seksualnya tidak langsung diikuti oleh 

kariogami. Alat kelamin jantan dan betida tidak dapat dibedakan. Jamur dalam 

kelas ini banyak merupakan janis jamur yang dapat dikonsumsi. Contoh jamur 

pada kelas ini adalah Agaricus spp. dan Pleurotus spp. (Mutakin, 2006). 

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jamur 

 Pada umumnya pertumbuhan jamur dipengaruhi oleh faktor substrat, 

kelembapan, suhu, pH dan senyawa-senyawa kimia dilingkungan (Ganjar et al. , 

2006). 

1. Kelembaban 

 Kelembaban dapat diartikan sebagai aktifitas air dalam suatu lingkungan. 

Ketersediaan air dilingkungan sekitar jamur dalam bentuk gas sama pentingnya 

menyebar diatas permukaan yang kering atau muncul diatas permukaan substrat. 

Variasi suhu yang rendah dan kelembapan yang irelatif tinggi sangat berkaitan 

dengan curah hujan yang tinggi. Faktor kelembaban sangat penting untuk 

pertumbuhan jamur. Pada umumnya jamur tingkat rendah seperti Rhizopus atau 
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Mucor memerlukan lingkungan dengan kelemban 90%. Kapang Aspergilus, 

Penicillium dapat hidup pada kelembaban lebih rendah yaitu 80%. 

2. Suhu 

 Suhu maksimum untuk kebanyakan jamur tumbuh berkisar 30˚C sampai 

40˚C  dan optimalnya pada suhu 20˚C sampai 30˚C. Jamur-jamur kelompok 

Agaricales seperti Flummulina sp., Hypsigius sp., dan Pleurotus sp., tumbuh 

optimal pada suhu 22˚C. Jenis jamur Coprinus sp., tumbuh optimal pada kisaran 

suhu 25˚C sampai 28˚C dan berdasarkan suhu lingkungan yang baik untuk 

pertumbuhan jamur. Secara umum pertumbuhan untuk jamur adalah 25-30 ˚C. 

3. pH 

 Jamur yang tumbuh di hutan umumnya pada kisaran pH 4-9, dan 

optimumnya pada pH 5-6. Konsentrasi pH pada substrat bisa mempengaruhi 

pertumbuhan meskipun tidak langsung tetapi berpengarruh terhadap ketersediaan 

nutrien yang dibutuhkan. Hal ini memungkinkan nutrien yang diperlukan jamur 

untuk tumbuh dengan baik cukup tersedia. 

4. Nutrisi 

 Jamur memerlukan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nutrisi 

tersebut dapat langsung diperoleh dari media yang ada disekitarnya secara 

langsung dari bentuk unsur, ion dan molekul yaitu karbohidrat sebagai energi. 
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2.4 Potensi Jamur Sebagai Bahan Farmakokimia dan Pangan Fungsional 

 Selain berperan penting dalam ekosistem alam, jamur sejak ribuan tahun 

lalu juga telah digunakan masyarakat sebagai bahan makanan yang memiliki 

fungsi sebagai obat atau dapat disebut sebagai pangan fungsional (Zamroni dan 

Hamdi, 2016). Potensi jamur sebagai bahan pangan fungsional dapat diketahui 

dari kandungan senyawa aktif atau metabolit yang dihasilkannya. Melalui 

penelitian modern, kini telah banyak dibuktikan bahwa jamur merupakan generasi 

baru sumber metabolit yang potensial (Khatua et al., 2013). Sebagai contoh 

beberapa kelompok jamur seperti Ganoderma sp., Plueogarotus sp., Agaricus sp. 

dan Lentinus sp. merupakan kelompok jamur yang memiliki aktivitas sebagai zat 

antioksidan dan antikanker (Sharma.,  et al. 2013). Potensi yang lain ditunjukkan 

pada jamur Agaricus bisporus dengan total kandungan fenol sebesar 21.47 mg 

GAE/ gram berat jamur kering, serta total kandungan flavonoid pada Agaricus 

brasiliensis sebesar 5.36 mg quercetin equivalent/gram berat kering jamur dan 

dihitung aktivitas antioksidanya pada dua jamur tersebut menggunakan DPPH 

menunjukkan aktivitas sebesar 1.67 mg/ml hingga  4.57 mg/ml. (Gan et al, 2013). 

Hasil uji fitokimia juga menunjukkan ekstrak jamur dengan pelarut etanol kuping 

hitam mengandung senyawa alkaloid, fenolik/hidrokuinon, dan flavonoid. Pada 

konsentrasi ekstrak 1000 ppm memiliki aktivitas antioksidasi yang sebanding 

dengan vitamin E 200 ppm. (Falakh, 2008). 

 Di beberapa Negara, potensi jamur telah banyak di teliti dan 

dikembangkan. berbagai macam senyawa bioaktif telah diisolasi dan 

diidentifikasi, diantaranya adalah dari kelompok polisakarida, protein, fenol, 
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Vitamin B, tocoferol, asam organik dan terpenoid, serta sebagian diantaranya 

telah disetujui sebagai obat secara klinis. pada jamur diduga terdapat metabolit 

sekunder yang dihasilkan dan dieksresikan dari proses katabolisme (Srikandace et. 

al. 2007). Hal tersebut dapat disebabkan karena jamur yang bersifat heterotrof 

mengeluarkan enzim ekstraseluler ke lingkungan yang berfungsi untuk mengurai 

substrat yang kompleks pada media pertumbuhannya agar nutrisi yang dibutuhkan 

dapat diserap untuk pertumbuhan. 

2.5 Media Pertumbuhan Jamur 

 Jamur dapat tumbuh pada suatu media yang memberikan nutrisi bagi 

pertumbuhannya ketersediaan nutrisi bagi jamur diantaranya unsur karbon sebagai 

sumber kabohidrat, nitrogen, vitamin serta mineral. Sebagai sumber karbon bagi 

substrat jamur digunakan serbuk gergaji. Serbuk gergaji yang digunakan lebih 

baik dipastikan tidak tercemar atau terkontaminasi dan yang telah lapuk. 

Begitupun dengan bahan yang lain seperti dedak atau bekatul, tepung jagung, 

kapur (CaCO3) dan mineral lainnya sebaiknya dipilih dan digunakan bahan yang 

bersih dan bebas dari pencemaran, hal tersebut dilakuklan untuk mengurangi 

terjadinya kontaminasi saat inkubasi jamur. Bahan utama lain yang digunakan 

adalah kompos Azolla pinata dan pupuk kandang kambing (goat manure). 

Kompos Azolla pinata dipilih sebagai salah satu bahan pembuatan substrat jamur 

karena kandungan nitrogen total dalam jaringan tanaman azolla (Azolla pinnata) 

berkisar antara 2,9 % hingga 3,9 % berat kering sehingga tanaman ini sangat 

berpotensi sebagai sumber nitrogen alami (Nurpranghaja, 2008)  
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Tabel 2.1. Kandungan hara kompos Azolla pinata. 

Unsur Hara Presentase(%) 

N 2.99-3.95% 

P 0.35-0.85% 

Ca 0.40-0.85% 

Mg 0.30-0.40 

Mn 0.09-0.12 

Fe 0.30-0.20 

K 1.80-3.90 

Sumber :(Nurpranghaja,2008). 

 Begiupula dengan Kotoran kambing padat mengandung unsur hara 

nitrogen 0,80%, fosfor 0,30%, kalium 10% (Effi, 2009). Pupuk kandang kambing 

juga memiliki kadar unsur N sebesar 0.7% dan C/N sebesar 20-25 (BPPP, 2006), 

sehingga dapat berpotensi sebagai bahan baku substrat media pertumbuhan jamur. 

Tabel 2.2. Persentase kandungan unsur hara pupuk kandang jenis ternak 

Jenis Ternak N P2O5 K2O 

Kambing 0,83-0.95 0.35-0.51 1.00-1,20 

Sapi 0.10-0.96 0.64-1.15 0.45-1.00 

Babi 0.46-0.50 0.35-0.41 0.36-1.00 

Kuda 0.64-0.70 0.81-0.25 0.55-0.64 

Ayam 1.00-3.13 2.80-6,00 0.40-2.90 

Sumber : Effi (2009) 

2.6 Pengaruh Media Terhadap Pertumbuhan 

 Media yang digunakan untuk pertumbuhan jamur diduga dapat 

berpengaruh pada pertumbuhan. Ketersediaan nutrisi yang mencukupi dan dosis 

komposisi media yang sesuai akan berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur, 

komposisi media (substrat) yang digunakan adalah serbuk gergaji, bekatul, tepung 

jagung, kapur (CaCO3), kompos Azolla pinata, dan pupuk kandang kambing. 

pertumbuhan jamur tiram pada komposisi media dengan dosis serbuk gergaji 

70%, bekatul 22,5%, kapur 6%, dan gisps 1,5% memberikan pengaruh terhadap 
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pertumbuhannya dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih rendah dan lebih 

tinggi dari komposisi tersebut (Istiqomah dan Fatimah, 2014). Media 

pertumbuhan jamur seperti kompos Azolla pinata yang ditambahkan sebanyak 

200 gram/baglog (Suroso dan Hasbi, 2009) memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan miselium yang ditunjukkan dengan tinggi, berat basah , berat kering 

dan jumlah anakan jamur tiram. Kotoran kambing berpengaruh terhadap 

pertumbuhan jamur, pada kultivasi jamur Volvaria volvaceae (Duamkhanmanee, 

2013) pertumbuhan miselium lebih cepat dan lebih panjang pada 4 HSI 

dibandingkan dengan komposisi kotoran hewan lainnya yaitu kotoran sapi, 

kerbau, kuda, dan gajah, pada komposisi media kotoran kambing kemunculan 

primordia lebih cepat dibandingkan dengan komposisi media dengan penambahan 

pupuk kandang hewan yang lainnya, yaitu pada 8 HSI. 

2.7 Pengaruh Media Terhadap Metabolit Jamur 

 Senyawa metabolit sekunder merupakan senyawa yang dihasilkan oleh 

organisme dalam jumlah sedikit dan tidak secara terus menerus, selain itu 

metabolit sekunder biasanya dihasilkan oleh tanaman ketika tanaman tersebut 

dalam suatu kondisi stres tertentu, seperti kondisi lingkungan dan media (substrat) 

yang kurang sesuai. Komposisi media (substrat) yang berbeda digunakan untuk 

mengetahui pada komposisi media manakah jamur tersebut dapat menghasilkan 

senyawa metabolit sekunder dengan baik. Ditemukan pada substrat media jamur 

tiram merah Pleurotus flabellatus pada hasil uji fitokimia positif terdapat senyawa 

metabolit sekunder yaitu antioksidan (Jannah, 2016). Pada media pertumbuhan 

tersebut diduga terdapat senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan dan 
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dieksresikan dari suatu proses katabolisme. Hal tersebut dapat disebabkan karena 

jamur yang bersifat heterotrof mengeluarkan enzim ekstraseluler ke lingkungan 

yang berfungsi untuk mengurai substrat yang kompleks pada media (substrat) agar 

nutrisi yang diperlukan oleh jamur dapat diserap guna pertumbuhannya. 

  


