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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh garis katulistiwa yang 

berarti memiliki dua musim selama satu tahun. Keadaan wilayah Indonesia 

ini memungkinkan berbagai macam tanaman pertanian bisa tumbuh dengan 

baik. Tanaman pertanian atau pangan yang banyak terdapat di Indonesia 

antara lain tanaman pertanian seperti umbi, padi dan sayuran. Selain tanaman 

pertanian ada juga tanaman obat seperti jahe, kencur, alang-alang dan lain-

lain. Hasil pertanian yang banyak ditanam adalah berbagai macam umbi-

umbian, seperti gembili, gembolo, gadung, umbi kayu, umbi jalar, umbi ungu, 

umbi gadung, bahkan kentang juga banyak dan mudah didapatkan. Umbi 

biasa digunakan sebagian masyarakat untuk alternatif bahan pangan 

pengganti nasi karena umbi mengandung karbohidrat yang cukup tinggi.  

Tidak semua jenis umbi dapat dimanfaatkan menjadi bahan pangan 

karena ada sebagian yang beracun bila salah dalam pengolahan. Salah satu 

contohnya adalah umbi gadung (Dioscorea hispida Dennst) karena dalam 

gadung mengandung zat dioscorine (CH13H19O2N) yang bersifat racun 

apabila dikonsumsi dalam kadar rendah mengakibatkan rasa pusing 

(Rukmana, 2001). Selain mengandung dioscorine, gadung juga memiliki 

asam sianida dalam bentuk bebas maupun prekursornya berupa sianogenik 

glukosida yang bila pada konsentrasi tinggi terutama dalam bentuk bebas 

sebagai HCN dapat mematikan (Koswara, 2009). Sedangkan umbi uwi, umbi 

gembili, umbi jalar, umbi gembili, umbi ungu bahkan kentang hitam bisa 

diolah menjadi tepung dan bahan pangan pengganti beras.  

Menurut Hardinsyah (1994), dalam 100 g umbi gembili (Dioscorea 

esculenta) mengandung karbohidrat sebesar 31,3 g. Selain itu dalam 100 g 

kentang hitam (Coleus tuberosum) mengandung 33,7 g karbohidrat 

(Persatuan Ahli Gizi Indonesia, 2009), umbi gadung mengandung 23,5 g 

karbohidrat (Slamet dan Tarwotjo, 1980). Selain beberapa umbi diatas, 



2 
 

 
 

menurut (Prawiranegara, 1996) umbi uwi (Dioscorea alata) mengandung 

19,8 g karbohidrat yang berarti umbi uwi dapat dijadikan sebagai sumber 

karbohidrat untuk pemenuhan kalori setiap hari.  

Kandungan karbohidrat yang tinggi pada umbi uwi dan umbi gadung 

memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai produk olahan makanan seperti 

keripik uwi, uwi goreng, uwi kukus. Bahkan uwi putih sudah digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan cookies (Harzau dan Estiasih, 2013). Selain 

dimanfaatkan sebagai olahan pangan dapat digunakan untuk pembuatan 

media alternatif pertumbuhan jamur dalam bidang mikrobiologi (Tharmila et 

al, 2011). 

Medium umum untuk isolasi fungi umumnya menggunakan Potato 

Dextrose Agar (PDA), Malt Extract Agar (MEA), Czapek Dox Agar (CDA), 

Carrot Agar (CA), Oat Meal Agar (OA), Dichloran Rose Bengal 

Chloramphenicol Agar (DRBC), Taoge Extract 6% Sucrose Agar (TEA) 

(Gandjar, 2006). Sesuai dengan namanya yaitu PDA atau Potato Dextrose 

Agar, media pertumbuhan ini dibuat dari bahan potato atau kentang dengan 

tambahan bahan lain seperti dextrose atau gula dan agar. Kentang dipilih 

sebagai bahan pembuatan media pertumbuhan jamur karena kentang memiliki 

kandungan karbohidrat sebesar 19,10 g (Depkes RI, 1997), protein 200 g, 

lemak 0,10 g, kalsium 11 mg, serat 0,30 g dan energi sebesar 83 kal dalam 

100 gram kentang (Depkes RI, 1981). 

Menurut hasil penelitian Aini (2015) terdapat media alternatif 

pengganti PDA yang terbuat dari umbi ganyong, umbi gembili dan umbi 

garut yang digunakan untuk media pertumbuhan jamur. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa jumlah populasi jamur yang paling banyak adalah media 

yang dibuat dari umbi garut dengan kandungan karbohidrat sebesar 24,2 g 

(Slamet dan Tarwotjo, 1980). Pertumbuhan jamur menggunakan Candida 

albicans pada umbi garut sebanyak 3,2 x 10
8
 CFU/mL sedangkan pada PDA 

sebanyak 3,0 x 10
8
 CFU/mL. Pada penggunakan jamur Aspergillus niger 

didapatkan diameter koloni pada sebesar 43,7 mm dengan sporulasi tipis 
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sedangkan pada PDA diameter koloni sebesar 30,7 mm dengan sporulasi 

lebat.  

Pembuatan media pertumbuhan jamur memiliki syarat-syarat yang 

harus dipenuhi, seperti media harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan 

oleh mikrobia, memiliki tekanan osmosis, pH yang sesuai, tegangan 

permukaan yang sesuai, tidak mengandung zat penghambat (inhibitor) dan 

steril (Cahyani, 2014). Media PDA yang biasa digunakan dalam pertumbuhan 

jamur menggunakan komposisi kentang sebanyak 300 g, agar-agar  20 g, 

dextrose 20 g dan aquades sebanyak 1 liter (Amadi dan Moneke, 2012). 

Dalam pertumbuhan jamur faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah 

substrat, kelembaban, derajat keasaman lingkungan, bahan kimia (Gandjar, 

2006) waktu, kandungan CO2 dan cahaya (Suriawiria, 2002). 

Jenis jamur dibedakan menjadi dua yaitu kapang dan khamir. Contoh 

kapang adalah Aspergillus niger. Dari jenis jamur kapang tersebut akan 

diujikan pada media alternatif  yang dibuat dari umbi uwi dan umbi gadung. 

Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

“Pemanfaatan Umbi Uwi dan Umbi Gadung sebagai Alternatif Media 

Potato Dextrose Agar (PDA) untuk Pertumbuhan Jamur”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya cakupan permasalahan dalam 

penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adanya pembatasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian : umbi uwi, umbi gadung dan kultur Aspergillus 

niger. 

2. Objek Penelitian : koloni Aspergillus niger pada media alternatif dari 

umbi uwi dan umbi gadung. 

3. Parameter : pertumbuhan Aspergillus niger (diameter koloni jamur dan 

sporulasi) pada media alternatif umbi uwi dan umbi gadung.  
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka inti dari rumusan 

permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana hasil pertumbuhan Aspergillus 

niger pada media umbi uwi dan umbi gadung sebagai alternatif media PDA 

untuk pertumbuhan jamur ?”. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pertumbuhan 

Aspergillus niger pada media umbi uwi dan umbi gadung yang dimanfaatkan 

sebagai alternatif media PDA untuk pertumbuhan jamur.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini 

diharapkan bisa memberikan manfaat untuk : 

1. Bidang ilmu pendidikan, digunakan sebagai bahan pembelajaran dan 

media alternatif pertumbuhan jamur pada mata pelajaran mikrobiologi. 

2. Ilmu pengetahuan, digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi masyarakat, digunakan sebagai informasi pemanfaatan umbi uwi 

dan umbi gadung. 

4. Bagi pembaca, untuk memberikan informasi tentang media pertumbuhan 

jamur dengan menggunakan media alternatif dari umbi uwi dan umbi 

gadung. 

 


