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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gunung Merbabu berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan 

merupakan gunung api yang kawahnya sudah tidak aktif. Kawasan Hutan 

Gunung Merbabu terbagi ke dalam wilayah administrasi tiga Kabupaten 

yaitu Kabupaten Megelang lereng sebelah barat, Kabupaten Semarang 

lereng sebelah utara serta Kabupaten Boyololi lereng sebelah selatan dan 

timur.  Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat jenis tanaman yang 

mendominasi di Gunung Merbabu yaitu Pinus, Akasia, Cemara gunung 

dan Puspa (Nurhandaru, 2016). Gunung Merbabu secara geografis terletak 

pada 7,5º LS dan 110,4º BT dengan ketinggian ± 1000 m dpl sampai 3142 

m dpl sebagian besar pegunungan dengan topografi berbukit-bukit dan 

terdapat jurang dan tebing yang curam. Gunung ini termasuk iklim tipe B 

dengan curah hujan 2000-3000 mm dan suhu sepanjang tahun 17-30ºC 

dengan Intensitas cahaya 10% (tempat ternaung kanopi) 15%-25% (tempat 

terbuka) (Mulyanto,2000). Curah hujan yang tinggi dengan intensitas 

cahaya yang rendah sehingga kondisi kawasan Gunung Merbabu menjadi 

lembab maka kawasan tersebut banyak ditemukan berbagai macam jamur, 

salah satunya jamur pelapuk kayu. 

Jamur pelapuk kayu terdiri dari 3 macam yaitu jamur pelapuk lunak 

(soft rot fungi) masuk dalam golongan Ascomycetes, jamur pelapuk putih 

(white rot fungi) dan jamur pelapuk cokelat (brown rot fungi) masuk 

dalam golongan Basidiomycetes. Jamur pelapuk lunak mampu 

mendegradasi selulosa dari komponen penyusun dinding sel kayu sehingga 

menjadi lunak. Jamur pelapuk putih mampu mendegradasi komponen 

lignin (Isroi, 2011). Jamur pelapuk cokelat berfungsi mendegradasi 

selulosa dan hemiselulosa daripada lignin (Prasetya, 2005). Jamur pelapuk 

kayu tidak memproduksi makanannya sendiri, oleh karena itu jamur ini 

memerlukan kayu (inang) untuk memperoleh zat organik (lignin, 

hemiselulosa dan selulosa) sebagai sumber energi (Riah, 2014). Jamur 

pelapuk kayu mempertahankan hidupnya akan mengambil energi serta 
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bahan-bahan organik baik yang masih hidup maupun yang sudah mati 

yang dihasilkan oleh kayu.  

Salah satu kekurangan kayu adalah dapat dirusak oleh jamur karena 

jamur pelapuk kayu merupakan jamur yang merusak dinding-dinding sel 

dan mengubah sifat-sifat fisik serta kimia kayu, sehingga kayu yang 

terserang jamur dapat merugikan produktifitas hutan. Menurut Rahayu 

(2007) hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan berbagai 

manfaat bagi kesejahteraan manusia baik manfaat yang dapat dirasakan 

secara langsung maupun tidak langsung salah satunya sebagai bahan 

bangunan dan meubel. 

Masyarakat di Desa Jeruk Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali yang 

berada di kawasan hutan lereng selatan Gunung Merbabu mayoritas 

memenuhi kebutuhan hidupnya berasal dari hasil hutan (Sadono, 2013). 

Informasi mengenai jenis jamur dan pemanfaatannya oleh masyarakat 

lokal masih sangat minim, padahal jamur dapat berperan sebagai sumber 

pangan dan sumber obat. Namun potensi jamur dari kawasan hutan lereng 

selatan Gunung Merbabu belum diketahui secara pasti, sehingga jamur 

sebagai salah satu sumber hayati belum dimanfaatkan secara optimal.  

Identifikasi dan dokumentasi jamur pelapuk kayu sebagai sosialisasi 

bagi masyarakat bahwa jamur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan 

dan jamur mampu melapukkan kayu sehingga dapat mengurangi 

produktivitas hasil hutan, maka diharapkan masyarakat mampu 

memanfaatkan jamur sebagai sumber pangan dan mengurangi terjadinya 

pertumbuhan jamur di hutan tersebut. Belum adanya penelitian secara 

spesifik di hutan lereng selatan Gunung Merbabu, merupakan alasan 

utama dilakukannya inventarisasi jamur pelapuk kayu di kawasan  hutan 

lereng selatan Gunung Merbabu Jawa Tengah. 
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B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian 

Material berlignoselulosa di hutan lereng selatan Gunung Merbabu 

2. Obyek penelitian 

Jamur Pelapuk Kayu. 

3. Parameter yang diukur 

Habitat di kayu, warna, bentuk tubuh dan tekstur tubuh. 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana keanekaragaman jamur pelapuk kayu yang ada di hutan 

lereng selatan Gunung Merbabu Jawa Tengah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui keanekaragaman jamur pelapuk kayu yang ada di hutan 

lereng selatan Gunung Merbabu Jawa Tengah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang jamur pelapuk kayu dan memberikan 

kontribusi dalam bentuk hasil penelitian berupa dokumentasi. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Memberikan kesempatan bagi peneliti-peniliti selanjutnya untuk di 

jadikan bahan rujukan dan memperbaiki kelemahan yang ada pada 

penelitian ini. 

3. Bagi Sosial 

Sebagai bahan sosialisasi bagi masyrakat sehingga mengetahui jenis-

jenis jamur pelapuk kayu. 

 


