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ABSTRAK 
 

Frischa, M.S.T. 2016. Keanekaragaman Jenis Jamur Makroskopis di Hutan Geopark 
Merangin Provinsi Jambi Sebagai Pengayaan Materi Ajar Mikologi: Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FKIP Universitas 
Jambi, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Harlis, M.Si (II) Retni S. Budiarti, S.Pd., M.Si 

 
Keywords: biodiversity, macrofungi, Merangin geopark. 
 

Geopark are geographical areas where sites and landscapes of international 
geological significance are managed with a holistic concept of protection, education and 
sustainable development. Geopark uses its geological heritage in connection with all 
other aspects of the area’s natural and cultural heritage. The total area of Merangin 
Geopark, Air Batu village Renah Pembarap district Jambi province is 1.551 km2 which 
is divided into residential area, funeral home, and plantation area which are close to the 
protected forest area.  

This research are descriptive-explorative research, the sampling techniques are 
by exploring fungi existence in research area, taking the fungi photograph, making 
fungi specimens, identifying the fungi and then analysing data. This research was held 
on November-December 2016. 

The result showed that the amount of fungal species were 37 species from 2 
division, Ascomycota and Basidiomycota were divided into 10 family. 2 family from 
Ascomycota division were  Xylariaceae and Sarcosyphaceae, 8  family from 
Basidiomycota division were Poriaceae, Polyporaceae, Agaricaceae, Meruliaceae, 
Schyzophyllaceae, Pleurotaceae, Hygrophoraceae dan Auraculariaceae. The species of 
fungi were Daldinia sp., Xylaria sp., Cookeina sp., Trametes sp.1, Trametes sp.2, 
Trametes sp.3, Trametes sp.4, Trametes sp.5, Trametes sp.6, Pseudotrametes sp.1, 
Pseudotrametes sp.2, Pseudotrametes sp.3, Pseudotrametes sp.4, Pseudotrametes sp.5, 
Ganoderma sp., Lentinus sp.1, Lentinus sp.2, Lentinus sp.3, Lentinus sp.4, Lentinus 
sp.5, Pycnoporus sp., Polyporus sp.1, Polyporus sp.2, Polyporus sp.3, Polyporus sp.4, 
Polyporus sp.5, Polyporus sp.6, Favolus sp., Fomes sp.1, Fomes sp.2, Marasmius sp., 
Mycena sp., Gloeoporus sp., Schizophyllum commune, Pleurotus sp., Hygrophorus sp. 
dan Auricularia auricula. The diversity index from this research is 3,06 which mean the 
diversity of fungi in this research are high. 

Based on the research, the diversity of fungi can be categorized as high. 
Researcher suggest to the next research to analyze the ingredients of fungi which are 
edible and have potential for new medicines. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 
Kabupaten Merangin terletak di 
provinsi Jambi dengan luas 7.679 km2  
yang berjarak ± 256 km dari ibukota 
provinsi Jambi. Merangin secara 
geografis terletak antara 101°32’39’’ - 
102°38’35’’ Bujur Timur dan 1°39’23’’ 
- 2°46’9’’ Lintang Selatan. Menurut 
Undang-Undang Nomor 554 Tahun 
1999 tentang Pembentukan dan 
Pemekaran Wilayah di lingkup provinsi 
Jambi, Merangin secara administrasi 
berbatasan dengan kabupaten 
Sarolangun di sebelah Timur, kabupaten 
Kerinci di sebelah Barat, kabupaten 
Bungo dan kabupaten Tebo di sebelah 
Utara, dan kabupaten Lebong yang 
merupakan bagian dari provinsi 
Bengkulu di sebelah Selatan (Komiji, 
2014:1). 

Kabupaten Merangin pada lima 
tahun belakangan sering menjadi topik 
pembicaraan, hal ini dikarenakan 
pengusulan wilayah kabupaten 
Merangin untuk menjadi kawasan 
geopark atau taman bumi. Menurut 
UNESCO (2014:3), geopark merupakan 
daerah geografis yang memiliki situs 
warisan geologi yang merupakan bagian 
dari konsep holistik perlindungan, 
pendidikan dan pembangunan 
berkelanjutan. Keberadaan geopark 
harus memperhitungkan keberadaan 
geografis daerah yang tidak hanya 
mencakup keanekaragaman geologi, 
tetapi juga harus menyertakan 
keanekaragaman hayati dan kebudayaan 
yang kemudian dapat menjadi nilai jual 
kepada pengunjung. 

Geopark Merangin dikelilingi 
oleh hutan tropis, hutan tropis sendiri 
merupakan hutan yang cocok dengan 
pertumbuhan jamur. Suatu wilayah 
dapat dikatakan sebagai suatu ekosistem 
apabila memiliki 2 komponen, 
komponen abiotik berupa tanah, air, 
udara, sinar matahari serta komponen 

biotik berupa produsen yaitu tumbuhan, 
konsumen berupa hewan dan pengurai 
berupa jamur atau organisme lainnya. 

Berdasarkan survei lokasi yang 
telah dilakukan oleh peneliti dapat 
dilihat bahwa kondisi kawasan geopark 
yang berada di desa Air Batu ini 
memiliki kawasan hutan, perkebunan 
dan pemukiman warga yang 
berdampingan satu sama lain. 
Masyarakat di desa Air Batu juga 
memanfaatkan jamur sebagai bahan 
makanan sehari-hari, adapun jenis 
jamur yang biasa dikonsumsi oleh 
masyarakat adalah jamur mata kerbau 
dan jamur kuku (Schizophyllum 
commune) atau yang lebih dikenal 
dengan sebutan cendawan kuku di 
kalangan masyarakat. Adapun jamur-
jamur ini diperoleh di hutan. 

Hasil penelitian Zulfahrizal 
(2014) di Taman Hutan Kenali Provinsi 
Jambi ditemukan 51 jenis jamur dengan 
indeks keanekaragaman 3,20 yang 
artinya keanekaragaman jamur 
makroskopis di lokasi tersebut termasuk 
dalam kategori tinggi. Sedangkan 
penelitian Septenggo (2016) di Hutan 
Penelitian dan Pendidikan Universitas 
Jambi di Hutan Harapan ditemukan 31 
jenis jamur dengan angka indeks 
keanekaragaman 3,32 yang berarti 
tingkat keanekaragaman jamur di 
daerah tersebut juga tinggi. 

Achmad, dkk. (2011:9) 
menyebutkan bahwa dalam ekosistem, 
fungi berperan sebagai pengurai bahan 
organik menjadi bahan anorganik yang 
kemudian dapat dimanfaatkan lagi oleh 
makhluk hidup lain. Peranan fungi 
dapat ditinjau melalui saprob, parasit, 
bahan makanan dan simbion. Jamur 
saprofit memiliki peran sebagai 
perombak bahan-bahan selulosa dan 
berlignin yang hasil perombakannya 
berupa Karbondioksida (CO2) dapat 
digunakan oleh tumbuhan dalam proses 
fotosintesis. 
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Mikologi merupakan bidang 
ilmu Biologi yang mempelajari tentang 
jamur, baik jamur mikroskopis maupun 
jamur makroskopis. Mikologi 
merupakan mata kuliah pilihan di 
Pendidikan Biologi Universitas Jambi, 
salah satu materi yang diajarkan adalah 
mengenai jenis-jenis jamur 
makroskopis. Dalam mempelajari 
mengenai jamur makroskopis 
dibutuhkan media berupa awetan jamur 
makroskopis untuk menganalisa lebih 
lanjut bentuk-bentuk morfologi jamur. 

Berdasarkan uraian diatas, maka 
perlu dilakukan penelitian mengenai 
keanekaragaman jamur sehingga 
diharapkan dapat menambah informasi 
tentang jamur di kawasan geopark 
Merangin, khususnya hutan desa Air 
Batu dan Oleh karena itu, peneliti 
melakukan penelitian dengan judul 
“Keanekaragaman Jenis Jamur 
Makroskopis di Hutan Geopark 
Merangin Provinsi Jambi Sebagai 
Pengayaan Materi Ajar Mikologi”. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif eksploratif, yang 
menggunakan tehnik pengambilan 
sampel dengan cara menjelajah 
keberadaan jamur yang terdapat di 
lapangan, didokumentasikan, 
dijadikan awetan, dan kemudian 
menganalisis sampel. 

Penjelajahan dilakukan dengan 
membentuk transek garis di wilayah 
penelitian. Fachrul (2012:17) 
menyatakan bahwa transek garis 
digunakan pada suatu ekosistem yang 
berbatas antara pemukiman dengan 
hutan. Dalam pengambilan sampel 
peneliti membagi 3 zona pengambilan 
sampel berdasarkan komponen 
penyusun hutan. Adapun zona pertama 
merupakan hutan tanaman karet 
heterogen, sedangkan zona kedua 
merupakan ladang dengan kayu 

tanaman karet yang sudah mati, dan 
zona ketiga merupakan hutan asli. 

Alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah GPS (Global 
Positioning System), kamera, pasak, 
meteran, cutter, parang, botol 
penyemprot, kotak sampel, botol 
sampel, dan alat tulis sebagai tempat 
penyimpanan jamur. Sedangkan bahan 
yang digunakan adalah alkohol 70%, 
alkohol 30%, kantong plastik, kertas 
label, dan  amplop coklat. 

 
Prosedur Penelitian 
Koleksi Sampel di Lapangan 

Pengambilan sampel jamur di 
lapangan diambil dengan cara 
mengambil keseluruhan bagian utama 
jamur secara utuh, yaitu tudung dan 
tangkai yang dilakukan dengan cara 
mencabutnya. Jamur yang diambil 
adalah jamur berukuran makroskopis 
yang berhabitat di tanah, serasah, dan di 
batang pohon baik yang hidup maupun 
yang mati. Setiap sampel jamur yang 
ditemukan difoto menggunakan kamera, 
dicatat lokasinya sesuai dengan GPS, 
disesuaikan ciri morfologi dan dicatat 
habitatnya kedalam Agaric annotation 
sheet (Lodge et al., 2004:146). 

 
Pembuatan Awetan Jamur 

Pembuatan awetan jamur dapat 
dilakukan dengan 2 cara, yaitu 
pembuatan awetan kering dan awetan 
basah, tergantung pada bentuk 
morfologi dan ukuran jamur yang 
didapat. Awetan kering biasa digunakan 
untuk jamur dengan struktur tubuh yang 
keras, sedangkan awetan basah 
dilakukan untuk jamur dengan struktur 
tubuh yang lunak. 

Pada pembuatan awetan kering 
terdapat beberapa tahap yang harus 
dilakukan, yaitu sebagai berikut: tahap 
awal yaitu semua sampel yang telah 
diperoleh dibersihkan terlebih dahulu 
dari kotoran maupun tanah yang 
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menempel pada jamur, kemudian jamur 
disemprotkan dengan menggunakan 
alkohol 70% dan dikeringkan dengan 
menjemur di bawah sinar matahari. 

Sedangkan pembuatan awetan 
basah dilakukan dengan cara sampel 
jamur yang didapat terlebih dulu 
dibersihkan dari kotoran maupun tanah 
yang menempel pada jamur, kemudian 
dimasukan kedalam botol sampel yang 
didalamnya berisi alkohol 30%, pada 
proses pembuatan awetan basah ini 
harus dipastikan bahwa seluruh tubuh 
jamur terendam oleh alkohol. 

 
Identifikasi Jamur 

Identifikasi sampel jamur 
dilakukan dengan cara mencocokkan 
spesimen yang didapat dengan literatur 
tentang jamur yang telah teridentifikasi 
pada penelitian yang relevan 
sebelumnya. Sampel jamur yang tidak 
dapat diidentifikasi sendiri di lapangan 
akan dilakukan di Laboratorium 
Mikrobiologi Universitas Andalas, 
Padang dengan melihat buku acuan 
yaitu buku identifikasi jamur 
makroskopis The Edible Mushroom 
(Conte et al., 2008), The Mushroom 
Hunter Field Guide (Smith and Weber, 
1998), Viren, Bakterien, Algen, Pilze 
(Benedix, 1991), Mushrooms and 
Toadstools, a field guide (Kibby, 1979), 
Giftpilze, Pilzgifte Schimmelpilze-
Mykotoxine (Roth, Frank and Kormann, 
1990) dan All colours of Mushrooms 
and Fungi (Savonius, 1973). 

 
Analisis Data 

Data yang diperoleh selama 
penelitian ini meliputi semua jenis dan  
jumlah jamur makroskopis. Jamur 
makroskopis yang diperoleh dianalisis 
secara deskriptif untuk masing-masing 
karakteristiknya. 

Setiap jumlah jamur 
makroskopis yang diperoleh dilakukan 
analisis data untuk melihat 

keanekaragamannya. Menurut Fachrul, 
(2007:51) untuk melihat tingkat 
keanekaragaman jenis dapat dilakukan 
analisis kuantitatif menggunakan Indeks 
Keanekaragaman Shannon-Wiener 
dengan perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 
Keterangan: 

 = Indeks Keanekaragaman Shannon-
Wiener 
ni = Jumlah Individu dari Suatu Jenis i 
N = Jumlah Total Individu Seluruh 
Jenis 
      

Besar indeks keanekaragaman jenis 
ini dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Nilai  > 3 menunjukkan 
bahwa keanekaragaman jenis 
pada wilayah tersebut tinggi; 

2. Nilai 1 ≤  ≤ 3 menunjukkan 
bahwa keanekaragaman jenis 
pada wilayah tersebut sedang; 

3. Nilai  < 3 menunjukkan 
bahwa keanekaragaman jenis 
pada wilayah tersebut rendah. 

 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 
bulan November-Desember 2016 di 
hutan Geopark Merangin, Desa Air 
Batu, Kecamatan Renah Pembarap, 
Provinsi Jambi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jumlah dan Jenis Jamur 
Makroskopis 

Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan di hutan Geopark 
Merangin, Desa Air Batu, Kecamatan 
Renah Pembarap, Provinsi Jambi 
ditemukan 37 jenis jamur. dari 2 divisi, 
yaitu Ascomycota dan Basidiomycota. 
Divisi Ascomycota ditemukan 3 jenis 
jamur dari 2 Famili yang berbeda, 2 
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jenis jamur dari Famili Xylariaceae dan 
1 jenis jamur dari kelas 
Sarcoscyphaceae. Sedangkan pada 
divisi Basidiomycota ditemukan 33 
jamur dari 8 divisi yang berbeda, 12 
jenis jamur dari Famili Poriaceae, 15 
jenis jamur dari divisi Polyporaceae, 2 
jenis jamur dari Famili Agaricaceae, 1 
jenis jamur dari divisi Meruliaceae, 1 
jenis jamur dari Famili 
Schyzophyllaceae, 1 jenis jamur dari 
Famili Pleurotaceae, 1 jenis jamur dari 
Famili Hygrophoraceae dan 1 jenis 
jamur dari Famili Auraculariaceae. 
Jenis jamur dengan ukuran terbesar 
adalah Ganoderma sp. Untuk jenis 
jamur yang dikonsumsi oleh warga desa 
adalah jenis Favolus sp., Schizophyllum 
commune, dan Auricularia auricula. 
 
Indeks Keanekaragaman Jenis 
Jamur Makroskopis 

Indeks keanekaragaman jamur 
makroskopis di hutan kawasan geopark 
Merangin desa Air Batu kecamatan 
Renah Pembarap ditemukan sebesar 
3,06, Berdasarkan angka yang 
ditemukan dapat disimpulkan bahwa 
tingkat keanekaragaman jamur 
makroskopis di hutan ini dikatakan 
tinggi. Ditemukan jamur dengan jumlah 
481 individu dan jenis jamur yang 
paling banyak ditemukan adalah 
Polyporus sp.4. 

 

PEMBAHASAN 
Jumlah dan Jenis Jamur 
Makroskopis 

Jumlah keseluruhan jamur yang 
ditemukan di lokasi penelitian secara 
keseluruhan adalah berjumlah 481 
individu, dengan jumlah individu yang 
terbanyak yaitu Polyporus sp.4. Jamur 
yang ditemukan kebanyakan berada 
pada kayu mati, selain itu ditemukan 
juga jamur yang berhabitat di pohon 
yang masih hidup dan serasah. Hal ini 

menurut Darnetty (2006:20) 
dikarenakan jamur merupakan 
organisme heterotrofik, yaitu organisme 
yang tidak mempunyai klorofil sehingga 
jamur tidak memiliki kemampuan untuk 
memproduksi makanannya sendiri. 

Polyporaceae merupakan famili 
yang memiliki basidiokarp berupa suatu 
kerak, papan maupun kayu. Basidiokarp 
yang sudah tua biasanya kuat, serupa 
belulang, gabus atau kayu. Anggota dari 
famili ini banyak mengganggu pohon 
dan merusak kayu bangunan 
(Dwidjoseputro, 1978:272). Dari 
penelitian yang dilakukan diperoleh 15 
jenis jamur yang terbagi menjadi 5 
genus yaitu Polyporus, Pycnoporus, 
Lentinus, Favolus dan Fomes. Jenis 
yang paling banyak ditemukan di lokasi 
penelitian adalah Polyporus sp.4 
(Gambar 4.1) 

          
  (a)   (b)  

 
Gambar 4.1 Polyporus sp.4, (a) Polyporus 
sp.4 yang ditemukan di lokasi penelitian, 
(b) Polyporus sp.4 yang telah dijadikan 
awetan. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
 

Polyporus sp.4 ditemukan 
tumbuh pada kayu mati dan hidup 
berkelompok. Jamur ini memiliki pileus 
berstruktur keras dan tipis dengan 
bentuk lebar, permukaan pileus halus, 
tepi pileus bergelombang, lamella 
berpori, memiliki warna coklat. 
Diameter pileusnya 4,5 cm. 

Terdapat jenis jamur dengan 
ukuran yang lebih besar jika 
dibandingkan dengan penelitian 
sebelumnya, yaitu Ganoderma sp. yang 
memiliki ukuran panjang 70 cm dan 
ukuran pileus 26 cm. Jamur ini 
merupakan jamur dengan ukuran 
terbesar yang ditemukan di lokasi 
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penelitian dan ditemukan hidup pada 
pohon. 

Ganoderma sp. Merupakan jenis 
jamur terbesar yang ditemukan di lokasi 
penelitian. Jamur ini memiliki bentuk 
yang lebar, struktur yang keras dan 
tebal. Tepi dan permukaan pileus 
bergelombang dengan warna coklat 
kehitaman, bentuk lamella berpori dan 
letak tangkai lateral. Ganoderma sp. 
yang ditemukan di lokasi penelitian 
dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

  
            (a)                         (b) 
Gambar 4.2. (a) Ganoderma sp. yang 
ditemukan di lokasi penelitian, (b) 
Ganoderma sp. yang telah dijadikan 
awetan. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
 

Jamur dari genus Ganoderma 
memiliki potensi sebagai obat, Jong dan 
Birmingham (1992:101-134) 
menyebutkan bahwa tubuh buah dan 
kuntur cair miselium dari Ganoderma 
mengandung polisakarida yang dapat 
menghambat pertumbuhan tumor. 
Kandungan polisakarida berupa glukan 
yang merupakan komponen utama pada 
dinding sel jamur dapat meningkatkan 
ketahanan tubuh terhadap pertumbuhan 
tumor, menginduksi produksi 
interferon, meningkatkan kekebalan 
tubuh dan membunuh sel tumor dalam 
tubuh. 

Jenis jamur yang dapat 
dikonsumsi yang ditemukan di lokasi 
penelitian adalah jamur      
Schizophyllum commune yang 
ditemukan hidup pada kayu mati, 
dikenal oleh masyarakat desa Air Batu 
dengan nama cendawan kuku yang 
dapat dikonsumsi. Jamur ini memiliki 
struktur lembut, pileus berwarna putih 
keabu-abuan dengan bentuk berlekuk, 

permukaan pileus berbulu sangat rapat 
dengan tepi yang bergerigi. Bentuk 
lamella bergaris teratur dan memiliki 
warna coklat, berukuran 1-4 cm.  

Jamur ini dimanfaatkan oleh 
masyarakat desa Air Batu untuk 
dikonsumsi, pengolahannya dapat 
dilakukan dengan cara ditumis. Selain 
itu, menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Komatsu, dkk. (1969) 
Schizophyllum commune memiliki 
potensi sebagai zat antitumor. Jamur 
yang didapat di lokasi penelitian dapat 
dilihat pada Gambar 4.3. 

 

   
(a)         (b) 

Gambar 4.3 Gambar 4.2. (a) Schizophyllum 
commune yang ditemukan di lokasi 
penelitian, (b) Schizophyllum commune 
yang telah dijadikan awetan. (Dokumentasi 
Pribadi, 2016) 
 
PENUTUP 
Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang 
telah dilaksanakan tentang 
keanekaragaman jenis jamur 
makroskopis di hutan Geopark 
Merangin Desa Air Batu Kecamatan 
Renap Pembarap Provinsi Jambi dapat 
disimpulkan bahwa Keanekaragaman 
jenis jamur makroskopis di lokasi 
penelitian dikatakan tinggi dengan 
angka indeks keanekaragaman 3,06. 
Dari penelitian ini diperoleh 37 jenis 
jamur dari divisi Ascomycota yang 
dibagi atas kelas Xylariaceae dan 
Sarcoscyhaceae dan divisi 
Basidiomycota yang terbagi atas kelas 
Poriaceae, Polyporaceae, Agaricaceae, 
Meruliaceae, Schyzophyllaceae, 
Pleurotaceae, Hygrophoraceae dan 
Auraculariaceae. 
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Saran 

Peneliti menyarankan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai keberadaan jamur 
makroskopis di hutan Geopark 
Merangin Desa Air Batu Kecamatan 
Renah Pembarap Provinsi Jambi 
terutama jamur yang dikonsumsi oleh 
masyarakat dan jamur yang memiliki 
potensi sebagai obat. 
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