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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sebagian besar hutan Indonesia termasuk dalam kategori hutan hujan 

tropis karena memiliki curah hujan tinggi dan suhu hangat sepanjang tahun. 

Hutan hujan tropis merupakan salah satu tipe ekosistem yang paling produktif 

di dunia, meskipun secara umum tanah di hutan hujan tropis merupakan tanah 

yang tingkat kesuburannya rendah akibat pencucian hara oleh curah hujan 

yang tinggi. Hutan hujan tropis memiliki keragaman tumbuhan. Keragaman 

jenis yang tinggi di hutan alam tropis basah ini menyebabkan tidak adanya 

satu jenis yang sangat dominan. Salah satu hutan hujan tropis di Indonesia 

adalah Kawasan Hutan Sekipan. 

Kawasan Hutan Sekipan merupakan kawasan wisata yang terletak di 

perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur atau lebih tepatnya terletak di Desa 

Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. 

Hutan Sekipan secara geografis berada pada koordinat 07039’51.6” LS dan 

111011’29.7” BT, dengan ketinggian 1100 m dpl sampai 1600 m dpl. Luas 

wilayah Hutan Sekipan 4700 Ha. Hutan alam yang terletak di sekitar Cemoro 

Sewu mempunyai tingkat keragaman jenis tumbuhan yang sedikit namun 

memiliki kerapatan yang tinggi karena faktor iklim di daerah tersebut (Furi, 

2016). Kondisi ini menyebabkan lingkungan di daerah tersebut basah dan 

lembab, sehingga sangat cocok bagi pertumbuhan banyak organisme salah 

satunya yaitu jamur. 

Salah satu dari keanekaragaman organisme di Kawasan Hutan Sekipan 

adalah jamur. Jamur merupakan salah satu sumber kekayaan hayati di hutan 

tropis Indonesia. Jamur memiliki peran penting dalam siklus biogeokimia 

tanah, siklus hara, dekomposer, fungi simbiosis pada tanaman yang bersifat 

saling menguntungkan, atau bersifat merugikan sebagai parasit bagi hewan 

dan tumbuhan. Selain peran penting tersebut, jamur memiliki nilai ekonomi 
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sebagai agen biokontrol dan suatu produsen bagi farmasi dan industry lain, 

misalnya industri pangan dan fermentasi (Santosa, D.Uno, & Rahman, 2013). 

Jamur merupakan organisme yang bersifat heterotrof. Jamur 

memerlukan zat-zat makanan dengan menyerap dari proses pelapukan 

(Muchroji & Y.A, 2008). Berdasarkan bentuk dan ukuran jamur dapat di 

kelompokkan menjadi jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Jamur 

mikroskopis adalah jamur yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, karena 

memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil, sedangkan jamur makroskopis 

adalah jamur yang ukurannya relatif besar (makroskopik), dapat dilihat 

dengan kasat mata, dapat dipegang atau dipetik dengan tangan, dan 

bentuknya mencolok (Gunawan A. W, 2001). 

Inventarisasi merupakan pencatatan atau pengumpulan suatu data yang 

telah dicapai. Inventarisasi jamur merupakan pencatatan atau pengumpulan 

data dari penelitian tentang jamur. Diperkirakan terdapat 1,5 juta spesies 

jamur didunia dan hanya 69.000 spesies jamur yang telah berhasil 

diidentifikasi. Sejumlah 200.000 spesies dari 1,5 juta spesies jamur tersebut 

terdapat di Indonesia. Namun, hingga saat ini belum ada data pasti mengenai 

jumlah spesies jamur tersebut, yang telah berhasil diidentifikasi, 

dimanfaatkan, ataupun yang telah punah akibat ulah manusia (Gandjar & 

Sjamsuridzal, 2006). Keberadaan jamur dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lingkungan diantaranya yaitu suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya 

(Djarijah & Djarijah, 2001). Sedangkan substrat tempat jamur tumbuh antara 

lain serasah daun-daunan hutan yang lembab dan sedikit cahaya matahari 

langsung yang sampai ke lantai hutan yang telah membusuk maupun batang-

batang pohon yang menyediakan banyak nutrisi untuk kehidupan jamur 

(Djarwanto, Suprapti, & Martono, 2008). 

Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler, tetapi pada umumnya 

bersifat multiseluler (bersel banyak). Tubuhnya terdiri dari benang-benang 

yang disebut hifa yang dapat membentuk anyaman bercabang-cabang 

(miselium), dinding sel sporanya mengandung kitin, tidak berplastid, tidak 

bersifat fagotrof, umumnya memiliki hifa yang berdinding yang dapat berinti 
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banyak (multinukleat), atau berinti tunggal (mononukleat), dan memperoleh 

nutrien dengan cara absorpsi (Gandjar & Sjamsuridzal, 2006). Ciri-ciri jamur 

berbeda dengan organisme lainnya dalam hal cara makan, struktur tubuh, 

pertumbuhan, dan reproduksinya. Bentuk tubuh jamur umumnya seperti 

payung, walaupun ada juga yang oval, bulat, pipih, bercak-bercak, embun 

tepung (mildew), untaian benang seperti kapas, kancing baju, dan mangkok. 

Tudung berbentuk mendatar atau membulat. Batangnya ada yang panjang, 

pendek atau bahkan tidak ada. Bagian tubuh yang lainnya adalah jaring-jaring 

dibawah permukaan media tumbuh berupa miselia yang tersusun dari berkas 

hifa. Jamur benang terdiri atas massa benang yang bercabang-cabang yang 

disebut miselium. Miselium tersusun dari hifa (filamen) yang merupakan 

benang-benang tunggal. Jamur memiliki warna yang beranekaragam dari 

yang gelap sampai yang terang mencolok, misalnya hitam, coklat, putih, pink, 

merah, kuning, orange, dan hijau.  

Menurut penelitian (Sufrandi, 2004) di Kawasan Hutan Lindung 

Gunung Nyiut Kabupaten Bengkayang ditemukan 26 jenis jamur. Sedangkan 

menurut penelitian (Tampubolon, 2010) jumlah spesies jamur yang 

ditemukan pada setiap kategori ketinggian tempat berbeda-beda. Pada 

ketinggian <1000 m dpl ditemukan 30 spesies jamur, pada ketinggian tempat 

1000-1500 m dpl ditemukan 42 spesies jamur, dan pada ketinggian tempat 

>1500 m dpl ditemukan 32 spesies jamur. Jumlah keseluruhan spesies jamur 

yang ditemukan pada seluruh kategori ketinggian tempat adalah 45 spesies 

jamur. Dari penelitian tersebut menunjukkan ketinggian tempat yang 

dominan sebagai pertumbuhan jamur antara 1000-1500 m dpl, tetapi tidak 

terlepas dari faktor pendukung abiotik lainnya seperti suhu lingkungan 

maupun kelembaban tanah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Inventarisasi Jamur Di Kawasan Hutan Sekipan Desa 

Kalisoro Tawangmangu Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.” 
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B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian. 

Adapun pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Subyek penelitian 

 

2. Obyek penelitian 

 

 

3. Parameter penelitian 

: 

 

: 

 

 

: 

Hutan Sekipan Desa Kalisoro Tawangmangu 

Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. 

Jamur makroskopis yang terdapat di Hutan 

Sekipan Desa Kalisoro Tawangmangu 

Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. 

Habitus (morfologi), habitat dan warna. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana jenis jamur di kawasan Hutan Sekipan Desa Kalisoro 

Tawangmangu Provinsi Jawa Tengah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui jenis jamur di kawasan Hutan Sekipan Desa Kalisoro 

Tawangmangu Provinsi Jawa Tengah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan tentang jamur serta memberikan kontribusi 

dalam bentuk hasil penelitian berupa dokumentasi dan herbarium basah. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Memberikan kesempatan bagi peneliti-peniliti selanjutnya untuk 

dijadikan bahan rujukan dan memperbaiki kelemahan yang ada pada 

penelitian ini. 
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3. Bagi Pendidikan  

Sebagai sarana penunjang pembelajaran terutama pada materi kelas X 

semester Ganjil dengan materi Jamur. 


