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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Lingkungan Indonesia yang beriklim tropik dan lembab merupakan 

lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan jamur. Salah satunya adalah 

Edupark Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan luas area 

47.064 m
2 

yang terletak di Jl. Adisucipto, Surakarta, Jawa Tengah. Edupark 

UMS merupakan hutan kota yang menjadi salah satu icon UMS, juga sebagai 

salah satu laboratorium Program Studi Pendidikan Biologi. Edupark UMS 

terletak di dataran rendah pada ketinggian 200 m.dpl dengan suhu berkisar 

dari 25°C-31°C (BMKG, 2017). Edupark ini memiliki keanekaragaman yang 

didominasi oleh pohon dengan material lignoselulosa seperti sengon, jati, 

palem, jabon, jenitri, ulin, gaharu, meranti, durian holai, matoa, cendana, sapu 

tangan, kepel, ketapang, salam, dan mahoni. Lingkungan tersebut 

memungkinkan adanya pertumbuhan jamur kayu khususnya jamur pelapuk 

putih pada pohon yang hidup, terutama pohon yang mati atau lapuk. 

Musa et al (2011) melaporkan bahwa terdapat 30% jamur pelapuk putih 

yang diperoleh dari Taman Hutan Raya Bukit Barisan dengan luas areal 100 

m x 200 m (2 Ha) dari keseluruhan luas daerah ± 5 Ha. Hasil penelitian Jaya 

et al  (2014) menunjukkan bahwa terdapat 60% jamur pada kayu karet lapuk 

positif (+) dalam uji Bavendamm dan merupakan jamur pelapuk putih, 

kemudian Ompusunggu et al (2015) juga memperoleh 60% jamur dari batang 

kayu Eukaliptus yang termasuk jamur pelapuk putih. Penelitian yang 

terdahulu dari Ismail dan Samsudin (2014) menunjukkan bahwa berdasarkan 

hasil analisis dan evaluasi taman kampus Edupark Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang ditinjau dari fungsi open space secara umum, 

fungsi open space secara ekologis, komponen taman, tipologi taman, edupark 

ini termasuk taman kampus yang fungsional. Belum terdapat banyak 

penelitian yang dilaksanakan di Edupark Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta terutama mengenai jamur pelapuk kayu seperti jamur pelapuk 

putih. 

Jamur pelapuk putih memiliki kemampuan mendegradasi lignin yang 

tinggi dengan sedikit mengakibatkan kehilangan selulosa (Risdianto dkk, 

2007). Jamur ini merupakan mikroorganisme dari kelas Basidiomycetes yang 

mampu mendegradasi lignin pada proses pelapukan kayu. Degradasi lignin 

oleh jamur pelapuk putih merupakan proses oksidatif. Enzim oksidatif 

merupakan enzim non-spesifik dan bekerja melalui mediator bukan protein 

yang berperan dalam degradasi lignin. 

Degradasi lignin melibatkan aktivitas enzim lignolitik yang dihasilkan 

oleh jamur pelapuk putih yaitu Lignin Peroxidase (LiP), Manganese 

Peroxidase (MnP), dan Laccase (Lac). Enzim tersebut merupakan multi 

enzim ekstraseluler yang berperan dalam proses depolimerisasi lignin (Akhtar 

dkk, 1997). Adanya enzim ini akan mendegradasi lignin menjadi senyawa 

yang lebih sederhana. 

Enzim lignolitik dapat merombak senyawa aromatik, polimer sintetik, 

dan zat warna (decolorisasi) melalui reaksi redoks. Reaksi tersebut 

mengoksidasi secara sempurna senyawa-senyawa karbon menjadi 

karbondioksida (CO2) dan hidrogen (H2O) (Siswanto dkk, 2007). Lignin 

Peroxidase (LiP) merupakan enzim lignolitik yang mampu mengoksidasi inti 

aromatik (fenolik dan nonfenolik) melalui pelepasan satu elektron 

menghasilkan radikal kation dan fenoksi (Akhtar dkk, 1997). Manganese 

Peroxidase (MnP) merupakan salah satu peroksida pendegradasi lignin yang 

mengoksidasi struktur fenolik menjadi radikal fenoksil (Hofrichter, 2002). 

Laccase (Lac) mereduksi oksigen menjadi hidrogen melalui reaksi satu 

elektron membentuk radikal bebas. Lakase berperan dalam proses 

bioremediasi, industri kertas (biopulping dan biobleaching) sehingga 

mengurangi tingkat pemakaian asam kuat sebagai pendegradasi lignin. Hasil 

penelitian Syafrizal (2007) menunjukkan bahwa produksi laccase dari 

Omphalina sp. yang merupakan jamur pelapuk putih berpotensi untuk 

delignifikasi material lignoselulosa dari tandan kosong kelapa sawit. 
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Jamur pelapuk putih memiliki manfaat yang menguntungkan dan 

merugikan. Manfaat yang menguntungkan diantaranya dapat berperan dalam 

biopulping, deodorisasi, dan delignifikasi. Pada biopulping dimanfaatkan 

dalam pembuatan pulp dengan menghancurkan lignin tetapi tidak merusak 

serat selulosa  (Fitria dkk, 2006). Selain digunakan dalam industri pulp, jamur 

pelapuk putih mampu menghilangkan bau (deodorisasi) limbah cair batik 

melalui penurunan skala bau pada limbah cair batik (Sumarko dkk, 2013). 

Jamur pelapuk ini juga berperan dalam delignifikasi untuk meningkatkan 

nilai nutrisi pakan serat (Sabariyah, 2015). Selain menguntungkan, jamur 

pelapuk ini juga dapat menimbulkan kerugian yaitu melapukkan atau 

merusak kayu karena mampu mendegradasi komponen lignin secara 

sempurna. Pelapukan kayu oleh jamur pelapuk ini dapat terjadi baik pada 

pohon-pohon yang masih hidup maupun yang sudah mati.  

Melihat adanya keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan jamur 

pelapuk putih maka dilakukan skrining jamur pelapuk putih melalui uji 

Bavendamm menggunakan asam tannin dengan judul “Isolasi dan Skrining 

Jamur Pelapuk Putih dari material lignoselulosa di Edupark Universitas 

Muhammadiyah Surakarta” sebagai langkah awal untuk mengetahui isolat 

jamur pelapuk putih dari material lignoselulosa di Edupark UMS sehingga 

dapat dimanfaatkan dalam perkembangan bioteknologi. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Pembatasan masalah ini digunakan agar permasalahan yang akan 

diteliti tidak meluas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah material lignoselulosa di Edupark Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Objek penelitian adalah isolat jamur pelapuk putih dari material 

lignoselulosa di Edupark Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Parameter penelitian adalah endapan cokelat melalui uji Bavendamm. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu bagaimana hasil isolasi dan skrining jamur pelapuk 

putih dari material lignoselulosa yang terdapat di Edupark Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ? 

 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil isolasi 

dan skrining jamur pelapuk putih dari material lignoselulosa yang terdapat di 

Edupark Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang isolat jamur 

pelapuk putih dari material lignoselulosa yang terdapat di Edupark 

UMS. 

b. Dapat memperoleh pengalaman langsung tentang cara mengisolasi 

dan skrining jamur pelapuk putih. 

c. Menambah khazanah keilmuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. 

2. Ilmu Pengetahuan 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai isolasi jamur 

pada praktikum pengamatan jamur.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Memberi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya dan dapat 

dipakai sebagai bahan masukan apabila melakukan penelitian sejenis. 

b. Sebagai landasan bagi penelitian lebih lanjut yang ada hubungannya 

dengan masalah isolasi dan skrining jamur pelapuk putih pada jenis-

jenis inovasi penelitian. 

 


