
 
 

1 

 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ganoderma lucidum atau yang dikenal dengan Ling Zhi merupakan jenis 

jamur yang biasanya hidup pada kayu atau batang pohon yang telah mati atau 

berperan sebagai parasit di pohon yang masih hidup, memiliki badan buah berupa 

kipas, kerak, papan atau paying (Suriawiria, 2001).  Ganoderma lucidum 

termasuk jamur kayu yang lambat tumbuhnya namun tahan terhadap cuaca kering. 

G. lucidum telah digunakan sebagai tumbuhan obat selama 4.000 tahun di China, 

Jepang, dan Korea (Warisno & Dahana, 2011). Jamur Ling Zhi tercatat sebagai 

bahan obat nomor satu dari 365 obat lainnya. Karena itulah Ling Zhi dijuluki 

sebagai jamur ajaib, jamur seribu khasiat, jamur abadi, dan raja herbal ajaib 

(Parjimo & Soenanto, 2008).  

Ganoderma lucidum mengandung senyawa Ganoderic acid yang memiliki 

khasiat sebagai hepatoprotektor pada tikus jantan yang diinduksi parasetamol. 

Penggunaan parasetamol dalam jangka panjang akan memberikan efek kerusakan 

hati (Rahmawati, 2010). Kandungan senyawa aktif ß-D-glucan berperan dalam 

menurunkan kadar kolesterol dalam plasma darah dan efektif sebagai anti 

inflamasi yang sangat penting untuk mencegah proses aterogenesis sehingga dapat 

menurunkan risiko penyakit jantung coroner (Farikh, 2017). Selain itu, jamur G. 

lucidum berperan sebagai antibakteri karena kandungan senyawa triterpenoid dan 

fenolik   yang   dapat  menghambat  pertumbuhan  bakteri  Staphylococcus  

aureus (Handrianto, 2018) serta dapat menghambat secara aktif
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pertumbuhan bakteri Escherichia coli pada konsentrasi 60μg/ml, 80μg/ml dan 

100μg/ml dengan ekstrak Jamur G. lucidum menggunakan pelarut etanol 

(Handrianto, 2017). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai unit budidaya 

jamur UMM, jamur G. lucidum mulai dibudidayakan pada tahun 2009 hingga saat 

ini. Prospek penjualan jamur G. lucidum tidak begitu bagus pada tahun-tahun 

pertama penjualannya. Hal tersebut mungkin karena belum banyak masyarakat 

mengetahui khasiat dari jamur ini. Kemudian tahun 2013 unit budidaya jamur 

UMM bekerjasama dengan pembuat jamu tradisional sehingga terjadi kenaikan 

train dari hasil pejualan. Tahun 2014 hingga 2017 prospek penjualan jamur G. 

lucidum mengalami penurunan karena memutuskan kontrak dengan pembuat jamu 

tradisional. Namun, sejak tahun 2018 train penjualannya naik dan kemungkinan 

besar akan meningkat di bulan-bulan berikutnya.  

Proses pembudidayaan jamur Ling Zhi (G.lucidum) di Unit Produksi Jamur 

UMM dimulai dengan pembuatan F0 (bibit murni) menggunakan metode 

konvensional. Metode pembuatan F0 ini menggunakan media padat jenis PDA 

(Potato Dextrose Agar) sebagai media tumbuh. Selanjutnya miselium dari F0 di 

inokulasikan kedalam media gabah yang merupakan F1 (bibit induk) dan 

diperbanyak menjadi F2. Miselium dari F2 barulah bisa diinokulasikan kedalam 

media baglog (F3). Tahapan proses pembudidayaan tersebut sama persis dengan 

budidaya jamur pangan lain. Namun, budidaya jamur G. lucidum cenderung lebih 

lama karena lambatnya pertumbuhan miselium jamur G. lucidum pada setiap 

tahapan budidaya, ditambah lagi dengan banyaknya tahapan yang harus dilewati 

dalam budidaya jamur tersebut. Menurut (Sulistyaningtyas & Suprihadi, 2017) 
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pembuatan F0 menggunakan metode konvensional dengan media PDA 

memerlukan waktu yang lama sehingga mempengaruhi produksi biomassa 

miselium dan besar kemungkinan akan terjadi kontaminasi dan degenerasi sifat 

genetik juga relatif lebih besar. Lamanya proses tersebut disebabkan karena F0 

harus ditumbuhkan terlebih dahulu dalam media F1, kemudian diperbanyak lagi 

menjadi F2. Setelah itu baru bisa ditanam di dalam baglog yang merupakan bibit 

semai (F3). Artinya F0 yang dibuat dengan metode konvensinal harus memenuhi 

tahapan tahapan dalam budidaya jamur. Alternatif yang mungkin bisa dilakukan 

untuk mempersingkat masa budidaya adalah dengan cara menghilangkan tahapan 

F1 dan F2. Namun, tubuh buah yang dihasilkan berukuran lebih kecil dari 

biasanya dan memiliki permukaan yang keriput. Oleh karena itu dibutuhkan 

metode dan media alternatif pembuatan bibit F0 jamur G. lucidum yang bisa 

langsung ditanamkan kedalam media baglog sehingga dapat memperpendek 

proses budidaya, yaitu dengan menggunakan metode kultur terendam teragitasi. 

Metode kultur terendam teragitasi (submerged) merupakan  inovasi metode 

pembibitan menggunakan potongan tubuh buah atau spora jamur yang 

diinokulasikan pada media cair, sehingga akan diperoleh miselium yang lebih 

banyak dibandingkan menggunakan metode konvensional (Sulistyaningtyas & 

Suprihadi, 2017). Menurut Alfiansah, (2005) miselium dari metode kultur 

terendam teragitasi dapat langsung ditanam pada media tanam jamur atau baglog 

tanpa diturunkan dulu ke F1 (bibit induk) sehingga dapat memperpendek proses 

budidaya jamur G. lucidum serta dapat menekan biaya produksi. Media cair yang 

mungkin digunakan adalah air kelapa muda.  
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Air kelapa merupakan endospem atau cadangan makanan sumber energi dan 

banyak mengandung hormon alami seperti auksin dan sitokinin (Surachman, 

2011). Namun, perlakuan sterilisasi menggunakan autoklaf dapat menyebabkan 

penuruan kandungan hormon  alami dalam air kelapa dikarenakan hormon 

memiliki sifat mudah terdegradasi sehingga akan terurai apabila melalui proses 

pemanasan tinggi dengan autoklaf. Selain itu warna air kelapa akan berubah 

warna menjadi kecokelatan (Kristina & Syahid, 2012). Oleh karena itu dibutuhkan 

penambahan hormon sintesis jenis auksin yaitu NAA.  

NAA (naphthaleneacetic acid) adalah hormon sintetik jenis auksin yang 

bersifat kuat dan stabil (Anggriawan, 2011) yang umum digunakan dalam kultur 

jaringan untuk merangsang pembelahan sel (Santoso & Nursandi, 2003). Menurut 

Suriawiria, (2001) penambahan zat pengatur tumbuh ke dalam medium dengan 

konsentrasi 5-10 pm dapat merangsang pertumbuhan miselium dan pembentukan 

tubuh buah jamur G. lucidum. Penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

penambahan ZPT terhadap pertumbuhan jamur G. lucidum yaitu penambahan 

NAA dalam medium TEB (Tauge Extract Broth). Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa penambahan NAA berpengaruh terhadap berat kering 

miselium. Perlakuan terbaik yang menghasilkan berat kering miselium tertinggi 

yaitu pada konsentrasi NAA 5 ppm dengan waktu inkubasi 8 hari. Namun 

penelitian mengenai penambahan ZPT kedalam medium air kelapa terhadap 

pertumbuhan miselium F0 jamur G. lucidum belum pernah dilakukan. Sehingga, 

perlu dilakukan penelitian “Pengaruh Penambahan Berbagai Konsentrasi NAA 

terhadap Pertumbuhan Miselium F0 Jamur Ling Zhi (Ganoderma Lucidum) pada 

Media Air Kelapa sebagai Kajian Sumber Belajar”. 
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Hasil Penelitian tentang Pengaruh penambahan berbagai konsentrasi NAA 

terhadap pertumbuhan miselium jamur G. lucidum (Ganoderma lucidum) pada 

media air kelapa tua serta kajian sebagai sumber belajar diharapkan bisa 

dikembangkan menjadi sumber belajar. Hal ini karena belum tersedianya materi 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan jamur 

secara spesifik. Padahal fungi berada pada kingdom yang berbeda dengan plantae, 

sehingga dibutuhkan adanya sumber belajar mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan pada kingdom fungi, terutama untuk jamur-jamur yang biasa 

dibudidayakan. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

apabila memenuhi 6 aspek, yaitu kejelasan potensi, kejelasan sasaran, kesesuaian 

dengan tujuan belajar, kejelasan informasi yang diungkapkan, kejelasan pedoman 

eksplorasi dan kejelasan perolehan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dapat diambil adalah. 

1. Adakah pengaruh konsentrasi NAA terhadap berat basah miselium F0 jamur 

Ling Zhi (Ganoderma lucidum) pada media air kelapa? 

2. Adakah pengaruh konsentrasi NAA terhadap berat kering miselium F0 

jamur Ling Zhi (Ganoderma lucidum) pada media air kelapa? 

3. Bagaimanakah kajian teoritis hasil penelitian pengaruh penambahan 

berbagai konsentrasi NAA terhadap pertumbuhan miselium F0 jamur Ling 

Zhi (Ganoderma lucidum) pada media air kelapa sebagai kajian sumber 

belajar? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah. 
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1. Mengetahui pengaruh konsentrasi NAA terhadap berat basah miselium F0 

jamur Ling Zhi (Ganoderma lucidum) pada media air kelapa. 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi NAA terhadap berat kering miselium F0 

jamur Ling Zhi (Ganoderma lucidum) pada media air kelapa.  

3. Mengetahui kajian teoritis hasil penelitian pengaruh penambahan berbagai 

konsentrasi NAA terhadap pertumbuhan miselium F0 jamur Ling Zhi 

(Ganoderma lucidum) pada media air kelapa sebagai kajian sumber 

belajar. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

dan secara praktis, yaitu bagi masyarakat, guru dan siswa, serta bagi peneliti 

selanjutnya.  

1.4.1 Secara Teoritis  

Menambah khazanah keilmuan mengenai pengetahuan tentang pengaruh 

penambahan zat pengatur tumbuh NAA pada pertumbuhan miselium jamur Ling 

Zhi (Ganoderma lucidum) pada media air kelapa. 

1.4.2 Secara Praktis  

1.4.2.1. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai 

dasar untuk mengembangkan pembuatan F0 dalam kerangka budidaya 

jamur G. lucidum serta pemanfaatan air kelapa untuk pembuatan F0 dan 

penambahan NAA terhadap pertumbuhan jamur G. lucidum. 
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1.4.2.2. Bagi Guru dan Siswa 

Hasil penelitian ini diharpkan dapat dijadikan sebagai dasar sumber 

belajar biologi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

miselium pada organisme yang termasuk dalam golongan fungi.  

1.4.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk 

mengembangkan penelitian lanjutan seperti penggunaan ZPT sintesis 

lainnya misal sitokinin terhadap pertumbuhan miselium jamur G. lucidum.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti memiliki ruang lingkup atau batasan penelitian dalam melakukan 

penelitian, diantaraya: 

1. Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah jamur Ling Zhi 

(Ganoderma lucidum) yang didapat dari Laboratorium Pusat 

Pengembangan Bioteknologi UMM berumur 1 bulan setelah munculnya 

primordia.  

2. Parameter  yang akan diteliti yaitu pertumbuhan miselium yang dilihat dari 

berat basah dan kering miselium.  

3. Medium cair yang digunakan dalam penelitian ini adalah air kelapa muda.  

1.6 Definisi Istilah 

1. NAA (naphthaleneacetic acid) adalah jenis auksin kuat dan stabil 

(Anggriawan, 2011) yang biasa digunakan untuk merangsang pembelahan 

sel (Santoso & Nursandi, 2003).  

2. Miselium adalah susunan dari hifa (Sastrahidayat, 2011). 
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3. F0 merupakan pembibitan tahap satu untuk memperoleh kultur murni

(Utoyo, 2010) jamur Ling Zhi. Kultur murni ini berasal dari jamur G.

lucidum yang berkualitas baik, memiliki karakter unggul, dan produktifitas

tinggi. Miselium pada kultur murni ini dijadikan bahan perbanyakan pada

tahap pembibitan berikutnya.

4. Jamur Ling Zhi (Ganoderma lucidum) adalah jamur anggota dari

Basidiomycotina berbentuk elips yang biasanya hidup berkelompok kecil

pada pohon berkayu (Dube, 2015).

5. Media adalah tempat untuk tumbuh eksplan yang dapat berupa larutan atau

padat. Media cair berati campuran komponen-komponen zat kimia dengan

air suling sedangkan media padat adalah media cair tersebut dengan

penambahan zat pemadat agar (Hendaryono & Wijayani, 2012). Jenis

media tanam dalam penelitian ini adalah media cair, yaitu media air

kelapa.

6. Sumber belajar adalah semua bahan yang memfasilitasi proses seseorang

mendapatkan pengalaman (Satrianawati, 2018).


