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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Medium merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran zat makanan 

(nutrient) yang berfungsi sebagai tempat tumbuh mikrobia. Selain untuk 

menumbuhkan mikrobia, medium dapat digunakan juga untuk isolasi, 

memperbanyak, pengujian sifat–sifat fisiologi, dan perhitungan jumlah mikrobia  

(Cahyani, 2014). Salah satu mikroorganisme yang sering dibiakan dalam ilmu 

mikrobiologi baik dalam  bidang industri pangan maupun industri pertanian 

adalah jamur. Jamur merupakan salah satu mikroorganisme yang sering 

ditumbuhkan menggunakan media PDA (Potato Dextrose Agar). Berdasarkan 

komposisinya PDA termasuk dalam media semi sintetik karena tersusun atas 

bahan alami (kentang) dan bahan sintesis (dextrose dan agar). Kentang 

merupakan sumber karbon (karbohidrat), vitamin dan energi, dextrose sebagai 

sumber gula dan energi, selain itu komponen agar berfungsi untuk memadatkan 

medium PDA. Masing-masing dari ketiga komponen tersebut sangat diperlukan 

bagi pertumbuhan dan perkembangbiakkan mikroorganisme terutama jamur. 

Pertumbuhan serta perkembangan jamur umumnya sangat dipengaruhi 

oleh sejumlah faktor diantaranya ialah suhu, cahaya, udara, pH serta nutrisi 

seperti karbon dan nitrogen (Barnett dan Hunter, 1998), dan karbohidrat 

sederhana (Kelley, 1977). Media semi sintetik seperti PDA memiliki kandungan 

karbohidrat yang cukup sehingga baik digunakan untuk pertumbuhan jamur. 

Media ini cukup banyak dibutuhkan dalam pembiakkan jamur baik di dalam 

laboratorium maupun dalam bidang pertanian. Namun harga dari media ini 

cukup mahal selain itu tidak semua toko bahan kimia menyediakan, sedangkan 

kebutuhan media PDA semakin banyak sehingga diperlukan alternatif lain untuk 

menggantikan media biakan jamur tersebut. 
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Sumber karbon yang berasal dari karbohidrat, banyak dimanfaatkan 

oleh para peneliti untuk membuat media alternatif pertumbuhan jamur. Salah 

satunya adalah penelitian Kwoseh et al (2012) yang memanfaatkan sumber 

karbohidrat dari pati singkong sebagai pengganti media kultur Aspergillus 

niger dan Fusarium oxysporum dengan hasil kedua jamur tersebut mampu 

tumbuh dengan baik. Selain itu, penelitian Amadi et al (2012) menggunakan 

sumber karbohidrat dari ubi jalar putih dan ungu, cocoyam, dan ubi yang 

digunakan sebagai media pertumbuhan Aspergillus niger dan Aspergillus 

carbonarius. 

Selain menggunakan karbohidrat, banyak peneliti menggunakan 

sumber protein untuk membuat media alternatif pertumbuhan jamur. Misalnya 

penelitian Ravimannan et al (2014)  memanfaatkan kacang tunggak, kacang 

kedelai hitam, kacang hijau dan kedelai sebagai alternatif media pertumbuhan 

Aspergillus, Trichoderma, Fusarium, Sclerotium dan Pencillium sp 

menunjukkan hasil yang baik, yang berarti media dengan sumber protein 

dapat digunakan sebagai media alternatif.  

Beberapa penelitian memanfaatkan bahan baku dari sumber 

karbohidrat maupun sumber protein yang dijadikan inovasi media alternatif 

bagi pertumbuhan jamur. Padahal selain bahan baku, kita dapat memanfaatkan 

limbah dari bahan baku yang memiliki kandungan gizi yang tidak kalah 

potensial. Salah satunya adalah memanfaatkan limbah biji kluwih dan biji 

nangka sebagai media alternatif pertumbuhan Hal ini dimaksudkan selain agar 

mengurangi pencemaran, selain itu juga dapat meningkatkan nilai ekonomis 

dari limbah tersebut. 

Kluwih (Artocarpus communis ) merupakan salah satu tanaman khas 

yang banyak ditemukan di Indonesia. Tanaman kluwih memiliki buah yang 

mirip dengan buah sukun, bedanya kluwih berkulit kasar dan memiliki biji. 

Sementara sukun berkulit lebih halus dan tidak memiliki biji (Novary, 1999). 

Tanaman kluwih umumnya digunakan masyarakat pada bagian buannya 
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sebagai sayuran. Selain bagian buahnnya terdapat satu bagian dari kluwih 

yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal yaitu bagian biji. Biji 

kluwih hanya dimanfaatkan sebagian besar masyarakat sebagai camilan 

dengan cara direbus.  

Biji kluwih memiliki keseimbangan nutrisi yang meliputi karbohidrat, 

lemak, protein, dan mineral yang baik bagi tubuh. Biji kluwih mengandung 

protein 9,8 g, lemak 5,9 g, karbohidrat 52,7 g, kalsium 53 mg, dan magnesium 

100 mg (Qujiano dan Arango, 1979; Negron dkk, 1983; Vietmeyer 1992 

dalam Pitojo, 2005). Biji kluwih memiliki kandungan karbohidrat yang cukup 

tinggi sehingga mulai banyak penelitian yang memanfaatkan biji kluwih 

sebagai pengganti bahan pokok seperti gandum.Misalnya dalam penelitian 

Murdopo (2014), yang memanfaatkan tepung biji kluwih sebagai olahan 

cookies. Selain karbohidrat yang cukup tinggi, biji kluwih juga mengandung 

protein yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan susu organik 

(Renny, 2013). 

Selama ini biji kluwih dengan kandungan karbohidrat yang cukup 

tinggi hanya dimanfaatkan sebagai olahan pangan saja, sementara belum ada 

pemanfaatan biji kluwih di bidang non pangan. Di bidang non pangan biji 

kluwih yang mengandung karbohidrat, protein dan mineral dapat 

dimanfaatkan sebagai substitusi PDA (Potato Dextrose Agar), karena biji 

kluwih memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk menunjang pertumbuhan 

jamur. Sama seperti biji kluwih, biji nangka juga kurang dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Padahal biji nangka memiliki kandungan nutrisi yang tidak kalah 

dengan biji kluwih. 

Di Indonesia, masyarakat memanfaatkan biji nangka sebagai olahan 

camilan dengan cara direbus, digoreng maupun dikukus saja. Bahkan banyak 

masyarakat yang memanfaatkan nangka bagian buahnya dan membuang 

bijinya, sehingga biji nangka sering dianggap limbah rumah tangga karena 

kurang dalam pemanfaatannya. Biji nangka memiliki kandungan karbohidrat, 
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protein dan lemak yang dapat dimanfaatkan sebagai olahan di bidang pangan 

dan dapat dimanfaatkan di bidang non pangan. Berdasarkan (Depkes RI dalam 

Lies, 2004), 100 g biji nangka mengandung 4,2 g protein, 0,1 g lemak, 36,7 g 

karbohidrat, 33 mg kalsium. Dari kandungan gizi yang cukup potensial 

tersebut, saat ini banyak penelitian memanfaatkan protein dari biji nangka 

digunakan sebagai bahan baku alternatif dalam pembuatan tempe. Karbohidrat 

dari biji nangka juga  dibuat menjadi tepung untuk menggantikan tepung 

terigu dalam olahan kue maupun roti.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian mengenai “Pertumbuhan Jamur Pada Media Biji Kluwih Dan Biji 

Nangka Sebagai Substitusi Media PDA” dengan tujuan untuk mengetahui 

pertumbuhan jamur Aspergillus niger pada media biji kluwih, biji nangka, dan 

media PDA . 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk menghindari perkembangan permasalahan yang luas, maka 

perlu adanya pembatasan permasalahan yang meliputi : 

1. Subjek penelitian 

Biji kluwih, biji nangka, media PDA. 

2. Objek penelitian 

Pertumbuhan A. niger pada media biji kluwih,  media biji nangka dan 

media PDA. 

3. Parameter  

Pertumbuhan A. niger (diameter koloni dan sporulasi) pada media biji 

kluwih, media biji nangka dan media PDA. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu: “Bagaimana pertumbuhan A. niger pada media biji 

kluwih, media biji nangka dan media PDA?” 

 

D. TUJUAN 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pertumbuhan A. niger pada media biji kluwih, media 

biji nangka dan media PDA. 

 

E. MANFAAT 

Dengan diadakannya penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk : 

1. Bidang ilmu pendidikan, terutama pada pembelajaran mikrobiologi di 

laboratorium dapat digunakan sebagai media alternatif pertumbuhan 

mikroorganisme terutama jamur. 

2. Peneliti, dapat digunakan sebagai latihan dalam menyusun karya 

ilmiah dan menambah ketrampilan di dalam laboratorium. 

3. Ilmu Pengetahuan, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

media alternatif pertumbuhan jamur dari biji nangka dan biji kluwih. 

 


