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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

TAHURA K.G.P.A.A Mangkunagoro 1 Ngargoyoso merupakan 

Taman Hutan Raya yang terletak di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan 

Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Taman 

Hutan Raya sebagai salah satu contoh kawasan konservasi yang terdapat 

dalam UU No. 5 Tahun 1990 merupakan kawasan pelestarian alam untuk 

tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli 

dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, serta tempat 

rekreasi (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah). Keanekaragaman flora 

di Indonesia tercermin pada kekayaan hutan tropiknya, baik yang terdapat 

di dataran tinggi maupun di dataran rendah yang menutupi kurang lebih 

63% luas daratan Indonesia. Dihutan sebagian besar hidup tumbuhan 

merambat berhabitus perdu, semak dan pohon maupun organisme lain 

seperti ganggang, lumut dan jamur (Hasanuddin, 2014).  

Eksplorasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 

dalam suatu penelitian dengan melakukan penjelajahan untuk 

memaksimalkan hasil yang didapat (Muspiah, 2016). Hasil penelitian 

Setyawan (2016) menunjukkan bahwa ditemukan 4 bangsa, 5 Suku, 15 

genus dan 21 species tumbuhan yang tersebar pada ketinggian 1.000 

m.dpl, 1.200 m.dpl dan 1.400 m.dpl di TAHURA K.G.P.A.A 

Mangkunagoro 1 Ngargoyoso, Karanganyar. Berdasarkan hasil wawancara 

Agung (2017) menyatakan TAHURA K.G.P.A.A Mangkunagoro 1 

Ngargoyoso, Karanganyar sudah sering digunakan sebagai tempat
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penelitian. Sebagian besar penelitian eksplorasi yang dilakukan mengenai 

flora, sedangkan penelitian tentang jamur masih jarang khususnya jamur 

kayu. Berdasarkan hasil observasi ditemukan lebih dari lima species jamur 

kayu di TAHURA K.G.P.A.A Mangkunagoro 1 Ngargoyoso, Karanganyar 

pada ketingian 1400 mdpl. 

Berdasarkan pengelompokannya tumbuhan dibagi kedalam dua 

kelompok divisi  yaitu Spermatophyta dan Cryptogamae. Tumbuhan 

berbiji (spermatophyta) merupakan golongan tumbuhan dengan tingkat 

perkembangan filogenik tertinggi, dan ciri khasnya adanya suatu organ 

yang berupa biji. Cryptogamae merupakan divisi dalam kelompok 

tumbuhan yang memiliki alat perkawinannya tersembunyi atau tidak 

terlihat dan belum dapat dibedakan antara akar, batang dan daun 

(Thallophyta). Tumbuhan ini dikenal dengan tumbuhan tingkat rendah 

atau tumbuhan tidak berbunga (Tjitrosoepomo, 2010). 

Jamur kayu adalah jamur yang hidup menempel pada pohon kayu 

yang mengalami pelapukan namun beberapa jenis jamur kayu tumbuh 

pada batang pohon yang hidup dan∕atau pada pohon yang sudah mati 

(Meiliawati, 2013). Jamur kayu memiliki sifat saprofit dan parasit pada 

tumbuhan. Sebagai parasit, Jamur pelapuk kayu tidak memproduksi 

makanannya sendiri. Oleh karena itu, jamur kayu memerlukan inang untuk 

memperoleh makanannya (lignin, hemiselulosa dan selulosa) sebagai 

sumber energi (Indriyani, 2014). Sebagai saprofit, Jamur kayu digunakan 

sebagai bahan obat bagi kesehatan.  

Di alam terdapat tiga kelompok jamur pelapuk yang dapat 

menguraikan komponen kayu (lignoselulosa) yaitu jamur pelapuk putih 

(white rot), jamur pelapuk cokelat (brown rot), dan jamur pelapuk lunak 

(soft rot). Jamur pelapuk putih meninggalkan sisa hasil pelapukan yang 

berwarna putih. Jamur pelapuk putih merupakan jamur dari kelas 

Basidiomycetes yang mampu mendegradasi lignin dari kayu secara selektif 

dan cepat, dibandingkan mikroorganisme lain. Jamur pelapuk putih (white 

rot fungi) biasanya dari kelas Ascomycetes dan Hyphomycetes.  Jamur 
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pelapuk coklat mampu mendegradasi selulosa kayu dan mendegradasi 

sedikit lignin sehingga meninggalkan sisa hasil pelapukan berwarna 

cokelat dan kayu menjadi rapuh. Jamur pelapuk coklat merupakan jamur 

tingkat tinggi dari kelas Basidiomycetes. Jamur pelapuk lunak merupakan 

jamur dari kelas Ascomycetes yang mampu mendegradasi selulosa dari 

komponen penyusun dinding sel kayu sehingga menjadi lebih lunak 

(Fengel dan Wegener, 1995). Sebagian besar jamur kayu tergolong dalam 

kelas Basidiomycetes, Hyphomycetes yang bersifat selulotik, serta 

Ascomycetes yang hanya bisa tumbuh pada kayu untuk mendapatkan 

nutrien (Gandjar, 2006).  

Jamur berperan sebagai dekomposer bersama dengan bakteri dan 

beberapa spesies protozoa, sehingga banyak membantu proses 

dekomposisi bahan organik untuk mempercepat siklus materi dalam 

ekosistem hutan (Tampubolon, 2013). Jamur kayu ikut membantu 

menyuburkan tanah melalui penyediaan nutrisi bagi tumbuhan, sehingga 

hutan tumbuh dengan subur (Suharna, 1993).  

Hasil penelitian Hasanuddin (2014) menunjukan bahwa jamur yang 

terdapat di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Kecamaan 

Blangjerango Gayo Lues diperoleh 28 spesies jamur terdiri dari 18 genus. 

Anggota genus yang paling banyak ditemukan adalah genus ganoderma 3 

spesies. Penelitian Meiliawati (2013) di kawasan Hutan Mangrove 

Wonorejo Surabaya diperoleh 24 isolat jamur kayu yang terdiri dari 10 

spesies jamur Basidiomycetes dan 1 spesies jamur Ascomycetes. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan 

penelitian dengan judul “Eksplorasi Jamur Kayu Makroskopis Di Taman 

Hutan Raya (TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro 1 Ngargoyoso, 

Karanganyar, Jawa Tengah” 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 
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1. Subyek Penelitian  : Jamur di Taman Hutan Raya (TAHURA) 

K.G.P.A.A Mangkunagoro I 

2. Obyek Penelitian  :  Jenis Jamur Kayu Makroskopis di Taman 

Hutan Raya (TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro I 

3. Parameter Penelitian  : ciri morfologi, habitat dan habitus serta 

kondisi lingkungan (suhu, kelembapan, pH tanah) pada ketingian 1400 

mdpl. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana jenis jenis jamur kayu makroskopis di Taman Hutan Raya 

(TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa 

Tengah. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Mengetahui jenis jenis jamur kayu makroskopis di Taman Hutan Raya 

(TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa 

Tengah. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti  

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru tentang jenis jenis 

jamur kayu makroskopis di Taman Hutan Raya (TAHURA) 

K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Ngargoyoso Karanganyar.  

2. Bagi masyarakat  

a. Memberikan informasi mengenai keanekaragaman jenis jamur kayu 

makroskopis yang terdapat di kawasan Taman Hutan Raya 

(TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Ngargoyoso Karanganyar 

Jawa Tengah. 

b. Sumber informasi bagi pihak pengelola Taman Hutan Raya 

(TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Kabupaten Karanganyar, 
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pemerintah dan masyarakat setempat, serta semua pihak yang 

membutuhkan. 

c. Dapat memberikan informasi jenis jamur kayu makroskopis yang 

dapat dikonsumsi dan berkhasiat sebagai obat di Taman Hutan Raya 

(TAHURA) K.G.P.A.A Mangkunagoro I, Ngargoyoso Karanganyar 

Jawa Tengah. 

d. Pelengkap dari penelitian-penelitian ekologi hutan sebelumnya, 

maupun sebagai data pendukung atau bahan rujukan yang 

diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 

3. Ilmu Pengetahuan  

a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khusus pada bidang ekologi 

tumbuhan dan sistematika cryptogamae pada civitas akademika. 

b. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran biologi di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Kelas X. 

 


