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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Edupark merupakan taman pendidikan yang dimiliki oleh Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang terletak di dataran rendah pada ketinggian 105 

mdpl dengan suhu rata-rata 30º C. Curah hujan yang cukup tinggi antara bulan 

September-Februari menjadikan kawasan Edupark UMS mengalami kelembaban 

yang tinggi mencapai 85 % dengan suhu rata-rata 28º C-32º C (BMKG, 2017).   

Kelembaban yang tinggi mengakibatkan intensitas cahaya menjadi rendah 

sehingga Edupark ditumbuhi oleh jamur kayu. Pada umumnya suhu yang 

dibutuhkan jamur kayu untuk tumbuh berkisar antara 22º C-35º C (Tambunan 

dan Nandika, 1989). Hasil penelitian Wahyudi (2012) menyatakan bahwa 

kelembaban yang dibutuhkan jamur kayu untuk tumbuh berkisar antara 70%-

90%.  

Kondisi lingkungan selain suhu dan kelembaban yang mempengaruhi 

pertumbuhan jamur kayu adalah derajat keasaman. Jamur kayu dapat tumbuh 

pada kondisi lingkungan yang asam. Menurut Ganjar (2006), pH yang 

dibutuhkan jamur kayu adalah 7, tetapi terdapat jamur yang dapat tumbuh 

dibawah pH 5,5. Habitat jamur kayu biasanya pada pohon-pohon yang telah 

lapuk dan tanah serasah (Proborini, 2012). Selain itu, jamur kayu juga dapat 

tumbuh pada pangkal-pangkal pohon (Agus, 2002). Jamur kayu merupakan 

eukariota yang digolongkan dalam cendawan sejati. Dinding sel jamur terdiri 

atas kitin dan tidak mengandung klorofil. Jamur kayu mendapatkan makanan 

secara heterotrof dengan mengambil makanan dari bahan organik (Gunawan, 

2000). Jamur kayu terdiri dari tiga macam, yaitu jamur pelapuk putih (white rot 

fungi) dan jamur pelapuk cokelat (brown rot fungi) yang termasuk ke dalam 

golongan Basidiomycetes serta jamur pelapuk lunak (soft rot fungi) yang 

termasuk dalam golongan Ascomycetes. 

Berdasarkan kondisi lingkungan di Edupark, maka dilakukan eksplorasi 

dan inventarisasi jamur kayu yang tumbuh di taman pendidikan tersebut. 
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Eksplorasi merupakan kegiatan penjelajahan atau pelacakan dengan cara 

mencari, mengumpulkan, dan meneliti jenis tanaman tertentu (Kusumo, 2002). 

Eksplorasi jamur kayu di Edupark dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis jamur 

kayu yang tumbuh di Edupark. Kegiatan eksplorasi dilanjutkan dengan 

inventarisasi jamur kayu. Inventarisasi merupakan kegiatan pendataan sesuatu, 

dalam hal ini mendata jamur kayu dengan cara identifikasi secara makroskopis 

dan mikroskopis. Identifikasi secara makroskopis dilakukan dengan pengamatan 

habitat dan habitus jamur kayu, sedangkan pengamatan mikroskopis dengan 

melihat warna miselium dan hifa jamur kayu.  

Kegiatan inventarisasi jamur kayu secara makroskopis dan mikroskopis 

jamur kayu di Edupark diperkuat dengan penelitian Arif (2007) yang melakukan 

inventarisasi dengan cara identifikasi jamur kayu secara makroskopis dan 

mikroskopis memperoleh 19 jenis jamur kayu. Pada tahun berikutnya (2008), 

Arif melakukan penelitian yang sama tetapi ditempat berbeda memperoleh 14 

jenis jamur kayu. Seluruh jamur kayu yang diperoleh dapat digolongkan sebagai 

jamur pewarna dan jamur pelapuk. Penelitian lain yang dilakukan oleh Proborini 

(2012) menunjukkan bahwa eksplorasi jamur kayu yang dilakukan di Bukit 

Jimbaran Bali memperoleh 30 jenis jamur makroskopis, 28 diantaranya 

termasuk Basidiomycetes dan dua lainnya termasuk Ascomycetes. 

Eksplorasi dan inventarisasi jamur kayu diharapkan dapat menambah 

wawasan bagi masyarakat tentang pemanfaatan jamur kayu yang berada di alam, 

khususnya di Edupark UMS. Pemanfaatan Edupark UMS sebagai taman 

pendidikan dan penelitian diharapkan mampu menarik perhatian masyarakat 

terhadap pelestarian sumber daya yang ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Eksplorasi dan Inventarisasi 

Jamur Kayu di Edupark Universitas Muhammadiyah Surakarta”.  
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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 

Taman Pendidikan (Edupark) Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Obyek Penelitian 

Jenis jamur kayu di Edupark Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Parameter Penelitian 

Identifikasi jamur kayu secara makroskopis (habitat, habitus dan manfaat) 

dan mikroskopis (warna miselium dan hifa bersepta atau tidak bersepta)  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu bagaimana jenis-jenis jamur kayu di “Edupark” UMS secara 

makroskopis dan mikroskopis? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis-jenis 

jamur kayu di “Edupark” UMS secara makroskopis dan mikroskopis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang keanekaragaman jamur 

kayu yang terdapat di Edupark UMS. 

b. Memberikan pengalaman secara langsung dalam mengidentifikasi jamur 

kayu baik secara makroskopis maupun mikroskopis. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Menambah wawasan bagi masyarakat tentang jenis-jenis jamur kayu. 

b. Memberikan informasi pada masyarakat tentang manfaat jamur kayu. 
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3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Memberikan rujukan atau referensi untuk kepentingan penelitian 

selanjutnya. 

b. Memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya tentang jamur kayu.



 

 
 

 


