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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Jenis Jamur Makroskopis Yang Ditemukan di Hutan Geopark Merangin 
Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap 
 
      Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di hutan Geopark Merangin, Desa 

Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Provinsi Jambi ditemukan 37 jenis jamur. 

Berikut jenis-jenis jamur yang ditemukan di lokasi penelitian: 

Tabel 4.1 Jenis jamur makroskopis yang ditemukan di hutan Geopark Merangin, desa Air Batu 
kecamatan Renah Pembarap 

 
No. 

 
Divisi 

 
Famili 

 
Jenis 

Habitat  
Edible Kayu 

Mati 
Pohon Serasah 

1 Ascomycota 
Xylariaceae 

Daldinia sp.  - - - 
2 Xylaria sp.  - - - 
3 Sarcoscyphaceae Cookeina sp.  - - - 
4 Basidiomycota Poriaceae Trametes sp1  - - - 
5 Trametes sp2  - - - 
6 Trametes sp3  - - - 
7 Trametes sp4  - - - 
8 Trametes sp5  - - - 
9 Trametes sp6  - - - 
10 Pseudotrametes sp1  - - - 
11 Pseudotrametes sp2  - - - 
12 Pseudotrametes sp3  - - - 
13 Pseudotrametes sp4  - - - 
14 Pseudotrametes sp5  - - - 
15 Ganoderma sp. -  - - 
16 Polyporaceae Lentinus sp1  - - - 
17 Lentinus sp2  - - - 
18 Lentinus sp3  - - - 
19 Lentinus sp4 - -  - 
20 Lentinus sp5 - -  - 
21 Pycnoporus sp.  - - - 
22 Polyporus sp.1  - - - 
23 Polyporus sp.2  - - - 
24 Polyporus sp.3  - - - 
25 Polyporus sp.4  - - - 
26 Polyporus sp.5  - - - 
27 Polyporus sp.6  - - - 
28 Favolus sp.  - -  

Bersambung ke hal. 31 



31 
 

 
 

29 Fomes sp1  - - - 
30 Fomes sp2  - - - 
31 Agaricaceae Marasmius sp. - -  - 
32 Mycena sp.  - - - 
33 Meruliaceae Gloeoporus sp.  - - - 

34 
Schizophyllaceae Schizophyllum 

commune 
 - - 

 

35 Pleurotaceae Pleurotus sp.  - - - 
36 Hygrophoraceae Hygrophorus sp. -  - - 

37 
Auriculariaceae Auricularia 

auricula 
- 

 
- 

 

 
     Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa diperoleh jamur dari 2 divisi, yaitu 

Ascomycota dan Basidiomycota. Divisi Ascomycota ditemukan 3 jenis jamur dari 2 

Famili yang berbeda, 2 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. 

 
4.1.2 Indeks Keanekaragaman Jenis Jamur Makroskopis Yang Ditemukan di 
Hutan Geopark Merangin Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap 
 
       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 

Sambungan dari Tabel 4.1 
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individu dan jenis jamur yang paling banyak ditemukan adalah Polyporus sp.4  

Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 4.2: 

Tabel 4.2 Indeks Keanekaragaman Jenis Jamur Makroskopis di Hutan Geopark Merangin 
Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap 

No Jenis Jamur 
Jumlah 

(ni) 
Pi=ni/N ln (Pi) H`= -∑PilogPi 

1 Trametes sp.1 44 0,098655 -2,31613 0,2285 
2 Lentinus sp.1 11 0,024664 -3,70242 0,09132 
3 Daldinia sp. 3 0,006726 -5,00171 0,03364 
4 Marasmius sp. 1 0,002242 -6,10032 0,01368 
5 Pseudotrametes sp.1 4 0,008969 -4,71402 0,04228 
6 Trametes sp.2 5 0,011211 -4,49088 0,05035 
7 Pseudotrametes sp.2 11 0,024664 -3,70242 0,09132 
8 Pseudotrametes sp.3 3 0,006726 -5,00171 0,03364 
9 Lentinus sp.2 12 0,026906 -3,61541 0,09728 
10 Trametes sp.3 18 0,040359 -3,20995 0,12955 
11 Pycnoporus sp. 3 0,006726 -5,00171 0,03364 
12 Pseudotrametes sp.4 1 0,002242 -6,10032 0,01368 
13 Trametes sp.4 9 0,020179 -3,90309 0,07876 
14 Fomes sp.1 1 0,002242 -6,10032 0,01368 
15 Gloeoporus sp. 7 0,015695 -4,15441 0,0652 
16 Polyporus sp.1 2 0,004484 -5,40717 0,02425 
17 Schizophyllum  commune 50 0,112108 -2,1883 0,24532 
18 Lentinus sp.3 4 0,008969 -4,71402 0,04228 
19 Polyporus sp.2 3 0,006726 -5,00171 0,03364 
20 Trametes sp.5 17 0,038117 -3,26711 0,12453 
21 Favolus sp. 25 0,056054 -2,88144 0,16152 
22 Fomes sp.2 1 0,002242 -6,10032 0,01368 
23 Mycena sp. 34 0,076233 -2,57396 0,19622 
24 Pleurotus sp. 11 0,024664 -3,70242 0,09132 
25 Ganoderma sp. 1 0,002242 -6,10032 0,01368 
26 Pseudotrametes sp.5 41 0,091928 -2,38675 0,21941 
27 Lentinus sp.4 1 0,002242 -6,10032 0,01368 
28 Cookeina sp. 2 0,004484 -5,40717 0,02425 
29 Polyporus sp.3 2 0,004484 -5,40717 0,02425 
30 Polyporus sp.4 82 0,183857 -1,6936 0,31138 
31 Hygrophorus sp. 4 0,008969 -4,71402 0,04228 
32 Xylaria sp. 4 0,008969 -4,71402 0,04228 
33 Trametes sp.6 41 0,091928 -2,38675 0,21941 
34 Lentinus sp.5 2 0,004484 -5,40717 0,02425 
35 Auricularia auricula 15 0,033632 -3,39227 0,11409 
36 Polyporus sp.5 5 0,011211 -4,49088 0,05035 
37 Polyporus sp.6 1 0,002242 -6,10032 0,01368 

 N = 481   H’ = 3,06223 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Jamur di Hutan Kawasan Geopark Merangin Desa Air Batu Kecamatan 
Renah Pembarap 

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. 

Jamur memperoleh makanan dari bahan organik mati seperti sisa-sisa hewan 

atau tumbuhan, dan ada pula yang hidup dan memperoleh makanan dari organisme 

yang masih hidup. Jamur yang hidup dan memperoleh makanan dari bahan 

organisme mati dinamakan saprofit, sedangkan yang memperoleh makanan dari 

organisme hidup dinamakan parasit. 

Gandjar dan Sjamsuridzal (2006:106) menyebutkan bahwa sejumlah besar fungi 

dapat ditemukan pada kayu dan menyebabkan kerusakan berupa pelapukan pada 

kayu, dimana sebagian besarnya adalah dari divisi Basidiomycota, sedangkan untuk 

Ascomycota ada yang hanya bisa tumbuh pada kayu untuk mendapatkan nutrien. 

Dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa hampir keseluruhan jamur 

yang ditemukan berada di kayu mati, keberadaan fungi pada kayu mati di lokasi 

penelitian belum bisa disimpulkan dapat menyebabkan kerusakan pada kayu pohon 
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dikarenakan tidak ada jamur yang berjenis sama yang ditemukan baik di kayu mati 

maupun di pohon yang masih hidup. 

Hasil identifikasi jenis jamur yang telah dilakukan hanya ada 2 jenis jamur yang 

sampai pada penunjuk spesiesnya, yaitu Schizophyllum comunne dan Auricularia 

auricula. Hal ini dikarenakan untuk mengidentifikasi jamur perlu diamati setiap fase 

pertumbuhannya, baik pengamatan makroskopis maupun mikroskopis untuk melihat 

perbandingan jamur baik spora maupun ketika sudah terbentuk tubuh buahnya. Jenis 

jamur yang telah teridentifikasi sampai tingkat spesies dikarenakan jamur tersebut 

adalah jamur yang umum didapatkan (Webster dan Weber, 2007:32-33). 

Perbandingan jumlah jamur yang ditemukan peneliti dengan penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Perbandingan Hasil Penelitian Jamur 
No Pembeda  

Frischa 
Penelitian sebelumnya 

Zulfahrizal 
(2014) 

Kumala 
(2015) 

Saputra 
(2015) 

Septenggo 
(2016) 

1 Lokasi Hutan 
Kawasan 
Geopark 
Merangin 
Desa Air 
Batu 
Kecamatan 
Renap 
Pembarap 

Taman Hutan 
Kenali 
Provinsi Jambi 

Hutan Adat  
Bukit Bujang 
Dusun 
Senamat Ulu 
Kecamatan 
Bathin III Ulu 
Kabupaten 
Bungo 
Provinsi Jambi 

Hutan Cagar 
Alam Durian 
Luncuk II 
Batang Hari 
Kecamatan 
Batin XXIV 
Kabupaten 
Batang Hari 

Hutan 
Penelitian 
dan 
Pendidikan 
Universitas 
Jambi  di 
Hutan 
Harapan 

2 Luas 
wilayah 
penelitian 

15.51 Ha 10 Ha 223,63 Ha 41, 37 Ha 1000 Ha 

2 Jumlah 
jamur yang 
ditemukan 

37 jenis 
jamur 

51 jenis jamur 45 jenis jamur 38 jenis jamur 31 jenis 
jamur 

3 Famili   10 Famili 12 Famili 15 Famili 12 Famili  8 Famili 
4 Jenis jamur 

terbanyak 
Trametes 
(6 jenis) 
Polyporus 
(6 jenis) 

Microporus 
(7 jenis) 

Ganoderma 
(7 jenis) 

Marasmius 
(4 jenis) 
Ganoderma 
(4 jenis) 

Polyporus 
(5 jenis) 
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      Jumlah jamur yang ditemukan di hutan Geopark Merangin Desa Air Batu 

Kecamatan Renah Pembarap lebih banyak apabila dibandingkan dengan penelitian 

Septenggo (2016) hal ini dapat disebabkan oleh waktu penelitian, Septenggo (2016) 

melakukan penelitian pada April-Mei 2016 yang merupakan musim kemarau di 

Indonesia. 

      Apabila dibandingkan dengan Zulfahrizal (2014), Kumala (2015) dan Saputra 

(2015) jamur yang diperoleh di lokasi penelitian, faktor yang mempengaruhinya 

dapat berupa keadaan hutan, lokasi penelitian di hutan Geopark Merangin merupakan 

hutan yang berdampingan dengan ladang dan kebun karet, sedangkan lokasi 

penelitian sebelumnya merupakan hutan alami dengan vegetasi yang baik. 

      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 penelitian dan ditemukan hidup pada pohon. 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. 
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      Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Russel dan Paterson 

(2006:1985-2001) yang menyebutkan bahwa Ganoderma menghasilkan berbagai 

senyawa bioaktif yang memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah terpenoid dan 

polisakarida yang memiliki kemampuan sebagai anti-kanker dan anti-HIV. 

4.2.2 Keanekaragaman Jamur di Hutan Kawasan Geopark Merangin Desa Air 
Batu Kecamatan Renah Pembarap 

      Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa indeks 

keanekaragaman jenis jamur makroskopis di wilayah penelitian adalah 3, 06. 

Menurut Fachrul (2007:51) apabila nilai  > 3, maka dapat dikatakan bahwa 

keanekaragaman jenis jamur pada hutan Geopark Merangin desa Air Batu kecamatan 

Renah Pembarap adalah tinggi.  

      Suin (2002:7) menyebutkan bahwa faktor lingkungan abiotik sangat menentukan 

penyebaran dan pertumbuhan organisme, tiap organisme hanya dapat hidup pada 

kondisi abiotik tertentu yang berada pada kisaran toleransi organisme tersebut. 

Beberapa faktor abiotik yang mempengaruhi keberadaan organisme diantaranya 

adalah iklim, suhu udara, cahaya dan kelembaban udara. 

      Penelitian dilakukan pada bulan November-Desember 2016, menurut Nasrullah 

dkk (2015:46) kelembaban udara pada bulan November-Desember berkisar 45,75%-

93,80%, selanjutnya Gandjar dan Sjamsuridzal, 2006:44) menyebutkan bahwa jamur 

dapat tumbuh pada kelembaban udara 70-90%, hal inilah yang menjadi salah satu 

faktor tingginya keanekaragaman jenis jamur di hutan Geopark Merangin desa Air 

Batu kecamatan Renah Pembarap. 
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4.2.3 Deskripsi Jamur di Hutan Kawasan Geopark Merangin Desa Air Batu 

Kecamatan Renah Pembarap 

      Jamur yang ditemukan di lokasi penelitian memiliki morfologi yang berbeda satu 

dengan yang lain, baik bentuk maupun ukuran dari pileus, lamella dan stipe. Jamur 

juga memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda setiap jenisnya, hal ini yang 

kemudian mempengaruhi jenis jamur yang tumbuh ada suatu substrat tertentu. 

Deskripsi dari masing-masing jamur yang ditemukan di lokasi penelitian dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 
4.2.3.1 Divisi Ascomycota 

      Divisi Ascomycota dikenal juga sebagai jamur kantung atau sac fungi, penamaan 

ini dikarenakan adanya askus pada jamur yang digolongkan ke divisi ini. Jamur dari 

divisi Ascomycota dapat ditemukan pada berbagai habitat baik hidup dalam tanah 

(hypogean) dan juga hidup pada sisa-sisa binatang (coprofil), jamur ini dapat hidup 

baik sebagai parasit maupun saprofit (Darnetty, 2006:54). 

      Kebanyakan jamur dari divisi ini merupakan jamur berukuran mikroskopis dan 

merupakan parasit, pada lokasi penelitian ditemukan 3 jenis jamur dari divisi 

Ascomycota yang berukuran makroskopis yang terbagi kedalam 2 famili. 

 
4.2.3.1.1 Famili Xylariaceae 

      Famili Xylariaceae memiliki hifa steril (parafifis) yang menyerupai rambut 

(perififis) yang terbenam di stroma. Kebanyakan spesies dari famili ini membentuk 

cincin pada ujungnya. Askospora sering berwarna gelap dan membentuk belahan 
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membujur yang dapat memanjang. Stroma pada Xylariaceae memiliki bentuk yang 

bervariasi baik seperti bantalan, setengah bulat, memanjang atau evanescent, 

mangkok dan silinder (Darnetty, 2006:81). Di lokasi penelitian ditemukan 2 jenis 

jamur dari famili Xylariaceae, yaitu Daldinia sp. dan Xylaria sp. 

      Daldinia sp. ditemukan ditemukan tumbuh pada kayu mati, tampak seperti 

kepalan tangan dengan permukaan yang halus, memili ukuran 5 cm, ditemukan 

sebanyak 3 individu.  Klasifikasi Daldinia sp. menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Ascomycota 
Kelas : Sordariomycetes 
Ordo : Xylariales 
Famili : Xylariaceae 
Genus : Daldinia 
Spesies : Daldinia sp. 

 

Daldinia sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1 
berikut: 

     

Gambar 4.1 Daldinia sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Jenis kedua yang ditemukan dari famili Xylariaceae adalah Xylaria sp., jamur 

jenis ini ditemukan sebanyak 4 individu. Xylaria sp. memiliki ukuran panjang 6,5 cm 

dengan warna hitam. Jamur ini biasa disebut dengan nama ngelang oleh masyarakat 

desa Air Batu. Klasifikasi Xylaria sp. menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Ascomycota 
Kelas : Pyrenomycetes 
Ordo : Xylariales 
Famili : Xylariaceae 
Genus : Xylaria 
Spesies : Xylaria sp. 
  

Xylaria sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.2 

berikut: 

    

Gambar 4.2 Xylaria sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

4.2.3.1.2 Famili Sarcosyphaceae 

      Famili Sarcosyphaceae merupakan anggota dari ordo Pezizales, ordo ini dikenal 

memiliki anggota  yang hidup sebagai saprofit pada kayu mati, tanah atau serasah. 

Beberapa anggota dari famili ini membentuk askokarp yang jelas, memiliki warna 



40 
 

 
 

cerah, dan berbentuk mangkok pada kayu diawal musim bunga sampai akhir musim 

gugur (Darnetty, 2006:86). 

      Pada lokasi penelitian ditemukan 1 jenis jamur dari famili ini, yaitu Cookeina sp., 

spesies ini ditemukan hidup pada kayu mati dan hidup berkelompok. Jamur ini 

memiliki pileus seperti corong dengan warna oranye, dengan  permukaan tudung 

yang licin, pada sekeliling bagian atas tudung ditemukan adanya bulu-bulu halus, 

sedangkan lamella nya berwarna putih pada bagian bawah dan warna oranye pada 

bagian atas dan memiliki ukuran 1-2 cm.  Klasifikasi Cookeina sp. menurut Gerhardt 

(2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Ascomycota 
Kelas : Pezizomycetes 
Ordo : Pezizales 
Famili : Sarcosyphaceae 
Genus : Cookeina 
Spesies : Cookeina sp. 

Cookeina sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.3 

berikut: 

    
 

Gambar 4.3 Cookeina sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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4.2.3.2 Divisi Basidiomycota 

      Divisi Basidiomycota merupakan divisi dengan jenis yang sangat banyak, yaitu 

sekitar 22.000 jenis. Jamur dari divisi ini umumnya berukuran makroskopis dan 

dapat ditemukan pada berbagai habitat. Basidiomycota merupakan kelompok jamur 

yang memiliki arti penting, termasuk didalamnya bermanfaat maupun merugikan. 

Kerugian yang diakibatkan oleh jenis jamur dari divisi ini dapat berupa kerusakan 

pada tanaman pelindung, tanaman hutan dan kayu-kayuan. Selain itu, jamur dari 

divisi ini juga memiliki manfaat dengan cara membentuk simbiosis dengan tanaman 

budidaya dan sebagai bahan makanan. 

      Pada lokasi penelitian ditemukan jenis jamur Basidiomycota yang dapat 

dikelompokkan kedalam 8 famili, yaitu Poriaceae, Polyporaceae, Agaricaceae, 

Meruliaceae, Schizophyllaceae, Pleurotaceae, Hygrophoraceae dan Auriculariaceae. 

 
 4.2.3.2.1 Poriaceae 

      Kuo (2014) menyebutkan bahwa famili Poriaceae merupakan salah satu famili 

yang tergolong kedalam ordo Poriales, beberapa genus dari famili ini masuk kedalam 

famili Polyporaceae. Jenis jamur dari famili Poriaceae pada umumnya memiliki 

struktur yang keras dan berpori dan tumbuh pada serasah, puing-puing kayu atau 

tanah berhumus. Pada penelitian ini ditemukan 12 jenis jamur dari famili Poriceae 

yang kemudian tergolong kedalam 3 genus yaitu Trametes, Pseudotrametes dan 

Ganoderma. 
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      Trametes sp.1, merupakan jenis jamur yang ditemukan hidup melekat pada kayu 

yang sudah mati, jamur ini ditemukan sebanyak 44 jenis jamur. Jamur ini memiliki 

struktur pileus yang agak keras, bergelombang dan melengkung kearah bawah. 

Pileus pada jamur ini berwarna putih kecoklatan dengan garis yang berwarna coklat 

kekuningan, ukuran pileus 5 cm. Lamella bergaris melintang dan letak stipenya 

sessil.  

Klasifikasi Trametes sp.1 menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Trametes 
Spesies : Trametes sp.1 

Trametes sp.1 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.4 

berikut: 

    

Gambar 4.4 Trametes sp.1 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Trametes sp.2 ditemukan tumbuh pada kayu mati dan memiliki warna putih, 

berukuran 6 cm. Jamur ini memiliki pileus dengan bentuk lebar, dimana 

permukaannya halus dengan tepi sedikit berlekuk. Lamella pada jamur ini berpori 

dan berwarna putih kecoklatan, letak stipe lateral. 

Klasifikasi Trametes sp.2 menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Trametes 
Spesies : Trametes sp.2 

Trametes sp.2 yang diperoleh di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.5 

berikut: 

    

Gambar 4.5 Trametes sp.2 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Trametes sp.3 berhabitat di kayu mati dan ditemukan sebanyak 18 individu. 

Jamur ini memiliki warna oranye putih dengan ukuran 5-6 cm. Pileus pada jamur ini 

berstruktur keras dengan bentuk lebar, permukaannya halus mengkilap, tepi 

pileuspada jamur ini sedikit berlekuk dengan lamella berpori, letak stipe lateral. 

Klasifikasi Trametes sp.3 menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Trametes 
Spesies : Trametes sp.3 

Trametes sp.3 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.6 

berikut:  

    

Gambar 4.6 Trametes sp.3 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Trametes sp.4 memiliki warna putih kecoklatan dengan ukuran 7 cm, jamur ini 

memiliki struktur yang keras dengan pileus lebar, permukaan pileusnya berbulu 

sangat rapat dan memiliki tepi yang bergelombang. Lamella berpori dan letak stipe 

lateral. Jamur ini ditemukan sebanyak 9 individu. Klasifikasi Trametes sp.4 menurut 

Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Trametes 
Spesies : Trametes sp.4 

Trametes sp.4 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.7 

berikut:  

    

Gambar 4.7 Trametes sp.4 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Trametes sp.5 ditemukan di lokasi penelitian sebanyak 17 individu, jamur ini 

tumbuh pada kayu mati dan hidup berkelompok. Spesies ini memiliki struktur tubuh 

yang keras dengan bentuk yang lebar, memiliki warna coklat dengan permukaan 

pileus yang halus dan tepi yang bergelombang, lamella berpori dan letak stipe sessil. 

Jamur ini memiliki ukuran 4,5 cm. Klasifikasi Trametes sp.5 menurut Gerhardt 

(2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Trametes 
Spesies : Trametes sp.5 

Trametes sp.5 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.8 

berikut:  

    

Gambar 4.8 Trametes sp.5 (Dokumentasi Pribadi) 
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      Trametes sp.6 memiliki warna yang coklat pada bagian dalam dan putih pada 

bagian pinggir. Jamur ini ditemukan tumbuh pada kayu mati dan hidup secara 

berkelompok. Pileus pada jamur ini memiliki bentuk yang lebar dengan stuktur 

keras, permukaan yang agak kasar dan tepi yang bergelombang. Lamella bergaris 

melintang dan tipe pelekatan stipenya sessil. Klasifikasi Trametes sp.6 menurut 

Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Trametes 
Spesies : Trametes sp.6 

Trametes sp.6 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.9 

berikut:  

    

Gambar 4.9 Trametes sp.6 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Pseudotrametes sp.1 memiliki bentuk yang lebar, struktur keras dan tebal. Tepi 

dan permukaan pileus bergelombang dan memiliki warna putih. Diameter pileus 10 

cm. Bentuk lamella berpori dengan warna putih kecoklatan. Jamur ini melekat 

langsung ke kayu mati. Klasifikasi Pseudotrametes sp.1 menurut Gerhardt (2000:40-

41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Pseudotrametes 
Spesies : Pseudotrametes sp.1 

Pseudotrametes sp.1 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 

4.10 berikut: 

    

Gambar 4.10 Pseudotrametes sp.1 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Pseudotrametes sp.2 memiliki bentuk yang lebar, struktur keras dan tebal. Tepi 

bergelombang dan memiliki warna putih, pada permukaan pileus didapati adanya 

butiran berwarna kekuningan.  Bentuk lamella berpori dengan warna putih 

kekuningan dan berpori. Diameter pileus 8 cm. Jamur ini melekat langsung ke kayu 

mati. Klasifikasi Pseudotrametes sp.2 menurut Gerhardt (2000:40-41):  

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Pseudotrametes 
Spesies : Pseudotrametes sp.2 

Pseudotrametes sp.2 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 

4.11 berikut: 

    

Gambar 4.11 Pseudotrametes sp.2 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Pseudotrametes sp.3 memiliki bentuk yang lebar, struktur keras dan tebal, 

berwarna putih kekuningan dengan tepi yang berlekuk ke atas dan pileusnya 

bertumpuk. Tepi pileus halus dan pada permukaan didapati adanya butiran berwarna 

kekuningan. Lamella halus dengan warna putih kekuningan. Diameter pileus 14 cm. 

Jamur ini melekat langsung ke kayu mati. Klasifikasi Pseudotrametes sp.3 menurut 

Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Pseudotrametes 
Spesies : Pseudotrametes sp.3 

Pseudotrametes sp.3 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 

4.12 berikut: 

    

Gambar 4.12 Pseudotrametes sp.3 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Pseudotrametes sp.4 memiliki bentuk menyerupai ginjal, struktur keras dan tebal, 

berwarna putih, tepi dan permukaan pileus bergelombang, diameter pileus 7,5 cm. 

Bentuk lamella bercabang dari tepi dan berwarna coklat, letak tangkai pada jamur ini 

di kayu adalah lateral. Klasifikasi Pseudotrametes sp.4 menurut Gerhardt (2000:40-

41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Pseudotrametes 
Spesies : Pseudotrametes sp.4 

Pseudotrametes sp.4 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 

4.13 berikut: 

    

Gambar 4.13 Pseudotrametes sp.4 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Pseudotrametes sp.5 memiliki bentuk lebar, struktur keras dan tebal, berwarna 

putih, tepi dan permukaan pileus bergelombang, diameter pileus 12 cm. Bentuk 

lamella bercabang dari tepi dan berwarna putih kekuningan, letak tangkai pada jamur 

ini di kayu adalah lateral. Klasifikasi Pseudotrametes sp.5 menurut Gerhardt 

(2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Pseudotrametes 
Spesies : Pseudotrametes sp.5 

Pseudotrametes sp.5 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 

4.14 berikut: 

    

Gambar 4.14 Pseudotrametes sp.5 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Ganoderma sp. Merupakan jenis jamur terbesar yang ditemukan di lokasi 

penelitian. Jamur ini memiliki bentuk yang lebar, struktur yang keras dan tebal dan 

memiliki ukuran 70 cm. Tepi dan permukaan pileus bergelombang dengan warna 

coklat kehitaman, bentuk lamella berpori dan letak tangkai lateral. Klasifikasi 

Ganoderma sp. menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Poriales 
Famili : Poriaceae 
Genus : Ganoderma 
Spesies : Ganoderma sp. 

Ganoderma sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.15 

berikut: 

    

Gambar 4.15 Ganoderma sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 

4.2.3.2.2 Polyporaceae 

      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 
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15 jenis jamur yang terbagi menjadi 5 genus yaitu Polyporus, Pycnoporus, Lentinus, 

Favolus dan Fomes. 

      Lentinus sp.1 dikenal oleh masyarakat desa Air Batu sebagai cendawan beruk 

yang dapat dikonsumsi. Jamur ini ditemukan pada kayu mati, berwarna coklat 

keputih-putihan dan hidup soliter. Jamur ini memiliki struktur yang keras dengan 

bentuk pileus lebar, permukaan berbulu sangat rapat, tepi pileus bergulung ke luar. 

lamella  pada jamur ini teratur dan stipe yang berpusat ditengah, tepinya halus 

dengan stipe berukuran sama dari pangkal sampai ke ujung, berukuran   2,5 cm 

dengan panjang stipe   2 cm.  Klasifikasi Lentinus sp.1 menurut Gerhardt (2000:40-

41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Lentinus 
Spesies : Lentinus sp.1 

Lentinus sp.1 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.16 

berikut: 

    

Gambar 4.16 Lentinus sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Lentinus sp.2 ditemukan pada kayu mati, berwarna coklat, berukuran 2 cm 

dengan panjang stipe 2 cm, dan hidup berkelompok. Jamur ini memiliki struktur 

yang keras, bentuk pileus lebar, permukaan berbulu sangat rapat dan tepi pileus 

bergulung ke luar. lamella yang terdapat pada jamur ini teratur sedangkan stipe pada 

jamur ini letaknya esentrik, tepinya halus dengan stipe berukuran sama dari pangkal 

sampai ke ujung. Klasifikasi Lentinus sp.2 menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Lentinus 
Spesies : Lentinus sp.2 

 
Lentinus sp.2 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.17 

berikut: 

    

Gambar 4.17 Lentinus sp.2 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Lentinus sp.3 berhabitat pada kayu mati, berukuran 5 cm dengan panjang stipe 2 

cm. Jamur memiliki bentuk pileus seperti lonceng terbalik dengan permukaan halus, 

tepi pileus bergulung ke luar, berwarna coklat. Lamella yang terdapat pada jamur ini 

teratur dan berwarna putih kekuningan, sedangkan stipe pada jamur ini letaknya 

berpusat ditengah dan berukuran sama dari pangkal sampai ke ujung. Klasifikasi 

Lentinus sp.3 menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Lentinus 
Spesies : Lentinus sp.3 

 
Lentinus sp.3 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.18 

berikut:  

    

Gambar 4.18 Lentinus sp.3 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Lentinus sp.4 memiliki struktur yang lembut, bentuk pileus yang lebar dengan 

bagian tepi yang melengkung keluar dengan warna kuning kecoklatan dibagian 

tengah dan putih dibagian pinggir, diameter pileus  7,5 cm. Bentuk lamella beralu 

dan memiliki warna putih. Habitat hidup jamur ini adalah di serasah. Klasifikasi 

Lentinus sp.4 menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Lentinus 
Spesies : Lentinus sp.4 

 
Lentinus sp.4 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.19 

berikut: 

    

Gambar 4.19 Lentinus sp.4 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Lentinus sp.5 memiliki struktur tubuh yang lembut dan ditemukan tumbuh di 

serasah. Pileus berukuran 9 cm, berbentuk seperti lonceng terbalik, bagian 

permukaan halus dengan tepi yang melengkung ke luar dan pinggirannya bergerigi, 

warna pada pileusnya adalah coklat pada bagian tengah dan putih pada bagian 

pinggir. Lamella teratur berwarna putih kecoklatan. Klasifikasi Lentinus sp.5 

menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Lentinus 
Spesies : Lentinus sp.5 

 
Lentinus sp.5  yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.20 

berikut:  

    

Gambar 4.20 Lentinus sp.5 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Pycnoporus sp. memiliki pileus berbentuk ginjal dengan permukaan halus dan 

mengkilap, tepi pileus halus, berukuran 10 cm dan berwarna oranye. Jamur ini 

ditemukan hidup pada kayu mati dan memiliki struktur yang keras. Klasifikasi 

Pycnoporus sp. menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Pycnoporus 
Spesies : Pycnoporus sp. 

 

Pycnoporus sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.21 

berikut: 

    

Gambar 4.21 Pycnoporus sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Polyporus sp.1 ditemukan tumbuh pada kayu mati, jamur ini memiliki pileus 

berstruktur keras dan tebal dengan bentuk setengah lingkaran, permukaan pileus 

halus, tepi pileus berlekuk beraturan, berwarna putih dengan garis kebiru-biruan. 

Diameter pileusnya 10 cm dengan lamella berpori. Klasifikasi Polyporus sp.1 

menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Polyporus 
Spesies : Polyporus sp.1 

 
Polyporus sp.1 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.22 

berikut:  

    

Gambar 4.22 Polyporus sp.1 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Polyporus sp.2 ditemukan tumbuh pada kayu mati, jamur ini memiliki pileus 

berstruktur keras dan tipis dengan bentuk setengah lingkaran, permukaan pileus agak 

kasar, tepi pileus bergerigi, lamella berpori, memiliki warna putih kecoklatan. 

Diameter pileusnya 12 cm. Klasifikasi Polyporus sp.2 menurut Gerhardt (2000:40-

41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Polyporus 
Spesies : Polyporus sp.2 

 
Polyporus sp.2 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.22 

berikut:  

    

Gambar 4.23  Polyporus sp.2 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Polyporus sp.3 ditemukan tumbuh pada kayu mati, jamur ini memiliki pileus 

berstruktur keras dan tipis dengan bentuk lebar, permukaan pileus halus, tepi pileus 

bergelombang, lamella berpori, memiliki warna kuning kemerahan pada bagian 

tengah dan kuning kecoklatan pada bagian pinggir. Diameter pileusnya 6 cm. 

Klasifikasi Polyporus sp.3 menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Polyporus 
Spesies : Polyporus sp.3 

 
Polyporus sp.3 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.24 

berikut: 

    

Gambar 4.24 Polyporus sp.3 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      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. Klasifikasi Polyporus sp.4 menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Polyporus 
Spesies : Polyporus sp.4 

 
Polyporus sp.4 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.25 

berikut: 

    

Gambar 4.25 Polyporus sp.4 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Polyporus sp.5 ditemukan tumbuh pada kayu mati. Jamur ini memiliki pileus 

berstruktur keras dan tipis dengan bentuk lebar, permukaan pileus halus, tepi pileus 

bergelombang, lamella berpori, memiliki warna putih kecoklatan. Diameter 

pileusnya 2 cm. Klasifikasi Polyporus sp.5 menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Polyporus 
Spesies : Polyporus sp.5 

 
Polyporus sp.5 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.26 

berikut ini: 

    

Gambar 4.26 Polyporus sp.5 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Polyporus sp.6 ditemukan tumbuh pada kayu mati. Jamur ini memiliki pileus 

berstruktur keras dan tipis dengan bentuk lebar, permukaan pileus halus, tepi pileus 

bergelombang dengan lekukan yang teratur, lamella berpori, memiliki warna putih 

kecoklatan. Diameter pileusnya 11 cm. Klasifikasi Polyporus sp.6 menurut Gerhardt 

(2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Polyporus 
Spesies : Polyporus sp.6 

 
Polyporus sp.6 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.27 

berikut ini: 

    

Gambar 4.27 Polyporus sp.6 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Favolus sp. dikenal oleh masyarakat desa Air Batu dengan nama cendawan 

minyak. Jamur ini ditemukan hidup berkelompok pada kayu mati, memiliki struktur 

lembut, pileus pada jamur jamur ini memiliki warna putih dengan bagian pinggir 

yang berwarna coklat. Jamur ini memiliki pileus yang lebar dengan pinggir yang 

bergelombang, memiliki ukuran   3 cm. Bentuk lamella beraturan dan tidak memiliki 

tangkai. Klasifikasi Favolus sp. menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Favolus 
Spesies : Favolus sp. 

 
Favolus sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.28 

berikut: 

    

Gambar 4.28 Favolus sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Fomes sp.1 memiliki bentuk setengah lingkaran dengan ukuran 6 cm, struktur 

keras dan tebal dengan permukaan pileus yang halus dan tepi yang halus. Warna dari 

pileusnya berselang-seling antara coklat tua, coklat muda dan putih pada bagian 

pinggir, lamella berpori. Jamur ini ditemukan hidup pada kayu mati dengan tipe 

perlekatan sessile, yaitu melekat langsung pada kayu. Klasifikasi Fomes sp.1 

menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Fomes 
Spesies : Fomes sp.1 

 
Fomes sp.1 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.29 

berikut: 

    

Gambar 4.29 Fomes sp.1 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Fomes sp.2 memiliki bentuk setengah lingkaran dengan ukuran 10 cm, struktur 

keras dan tebal dengan permukaan pileus yang halus dan tepi yang bergelombang. 

Warna dari putih dengan garis yang berwarna coklat, lamella berpori. Jamur ini 

ditemukan hidup pada kayu mati dengan tipe perlekatan sessile, yaitu melekat 

langsung pada kayu. Klasifikasi Fomes sp.2 menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Polyporales 
Famili : Polyporaceae 
Genus : Fomes 
Spesies : Fomes sp.2 

 
Fomes sp.2 yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.30 

berikut: 

    

Gambar 4.30 Fomes sp.2 (Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

4.2.3.2.3 Agariceae 

      Menurut Dwidjoseputro (1978:276) famili Agariceae memiliki tubuh buah yang 

umumnya memiliki pileus berbentuk seperti payung dengan lamella yang terdapat di 

permukaan bawah. kebanyakan jamur berukuran makroskopis masuk ke dalam famili 

ini, famili ini jarang sekali ditemukan tumbuh pada pohon yang masih hidup. Pada 
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penelitian yang telah dilakukan, di lokasi penelitian ditemukan 2 jenis jamur dari 

famili Agariceae yaitu Marasmius sp. dan Mycena sp. 

      Marasmius sp. memiliki struktur tubuh yang lembut secara keseluruhan, pileus 

berwarna putih, berukuran 1 cm, berbentuk cembung melebar dengan permukaan 

halus, dan tepi rata. Lamella pada jamur ini bergaris teratur, stipe terletak dibagian 

tengah,  berukuran sama dari pangkal sampai ke ujung dengan panjang 5 cm. 

Klasifikasi Marasmius sp. menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Agaricales 
Famili : Agaricaceae 
Genus : Marasmius 
Spesies : Marasmius sp. 

 
Marasmius sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.31 

berikut: 

    

Gambar 4.31 Marasmius sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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      Mycena sp. memiliki struktur yang lembut dan memiliki pileus berbentuk 

parabola kecil,  permukaan halus, tepi bergaris halus, lamella teratur, stipe berukuran 

sama dari pangkal sampai ujung dengan panjang   3,5 cm dan  terletak berpusat 

ditengah. Klasifikasi Mycena sp. menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Agaricales 
Famili : Agaricaceae 
Genus : Mycena 
Spesies : Mycena sp. 

Mycena sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.32 

berikut: 

    

Gambar 4.32 Mycena sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

4.2.3.2.4 Meruliaceae 

      Tainter dan Baker (1996:121) menyatakan bahwa pada umumnya anggota famili 

Meruliaceae memiliki basidiocarp yang berkayu, berdaging, dan memiliki 

permukaan kasar yang dilapisi oleh lapisan hymenium. Di lokasi penelitian 

ditemukan 1 jenis jamur dari famili Meruliaceae yaitu Gloeoporus sp. Jamur ini 
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ditemukan berhabitat di kayu mati dan memiliki struktur keras dan tebal. Pileus pada 

jamur ini lebar dengan permukaan kasar dan tepi berlekuk, memiliki warna hitam, 

coklat dan putih berselang-seling, lamella berpori, memiliki warna putih kekuningan. 

Jamur ini memiliki ukuran 2,5 cm. Klasifikasi Gloeoporus sp. menurut Gerhardt 

(2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Agaricales 
Famili : Meruliaceae 
Genus : Gloeoporus 
Spesies : Gloeoporus sp. 

Gloeoporus sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.33 

berikut: 

    

Gambar 4.33 Gloeoporus sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

4.2.3.2.5 Schizophyllaceae 

      Schizophyllum commune 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 
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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. Klasifikasi Schizophyllum commune menurut Gerhardt 

(2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Aphyllophorales 
Famili : Scizophyllaceae 
Genus : Schizophyllum 
Spesies : Schizophyllum commune 

 
Schizophyllum commune yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 4.34 berikut: 

    

Gambar 4.34 Schizophyllum commune. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 

 

4.2.3.2.6 Pleurotaceae 

      Famili Pleurotaceae dikenal sebagai jamur pohon yang dapat merusak kayu. 

Jamur dari famili ini mendaur ulang kayu yang sudah mati untuk kemudian dijadikan 
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sumber makanan. Anggota dari famili ini dapat dengan mudah ditemukan di kayu, 

hidup berkelompok dan memiliki struktur tubuh yang lunak, tetapi beberapa 

diantaranya dapat menjadi keras apabila sudah tua. (Elpel, 2017) Pada lokasi 

penelitian ditemukan 1 jenis jamur dari famili Pleurotaceae, yaitu  Pleurotus sp. 

      Pleurotus sp. memiliki struktur yang lunak dengan bentuk pileus lebar, 

permukaan halus dan licin dengan bagian tengah melengkung kedalam. Warna pileus 

putih dengan diameter   2 cm. Bentuk lamella teratur dengan warna putih. Stipe pada 

jamur ini terletak ditengah dengan ukuran sama dari pangkal sampai ujung. Habitat 

jamur ini adalah kayu mati. Klasifikasi Pleurotus sp. menurut Gerhardt (2000:40-

41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Agaricomycetes 
Ordo : Agaricales 
Famili : Pleurotaceae 
Genus : Pleurotus 
Spesies : Pleurotus sp. 

 
Pleurotus sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.35 

berikut:  

    

Gambar 4.35 Pleurotus sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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4.2.3.2.7 Hygrophoraceae 

      Hygrophoraceae merupakan salah satu famili dari ordo Agaricales, anggota dari 

ordo ini biasanya memiliki basidiokarp yang disebut dengan mushroom. Mushroom 

sendiri merupakan sporofor seperti payung, berdaging dan menghasilkan basidium 

pada permukaan gill yang memiliki struktur seperti insang. (Darnetty, 2006:107). 

      Pada lokasi penelitian ditemukan hanya 1 jenis jamur dari famili 

Hygrophoraceae, yaitu Hygrophorus sp. Jamur ini memiliki struktur tubuh yang 

lembut dengan pileus berbentuk seperti parabola, berwarna oranye, lamella bergaris 

teratur, memiliki diameter 3 cm dengan panjang stipe 1,5 cm yang berwarna sama 

dengan pileusnya. Klasifikasi Hygrophorus sp. menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Agaricomycetes 
Ordo : Agaricales 
Famili : Hygrophoraceae 
Genus : Hygrophorus 
Spesies : Hygrophorus sp. 

 
Hygrophorus sp. yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.36 
berikut: 

    

Gambar 4.36 Hygrophorus sp. (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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4.2.3.2.8 Auriculariaceae 

      Ordo Auriculariales dikenal juga sebagai jamur jeli, merupakan ordo yang 

dikenal memiliki anggota yang merupakan spesies jamur yang menghasilkan 

basidium auricularoid dan basidium tremelloid (Darnetty, 2006:113). 

      Auriculariaceae merupakan salah satu dari genus dalam ordo Auriculariales, pada 

lokasi penelitian ditemukan 1 jenis jamur dari ordo ini yaitu Auricularia auricula. 

Jamur ini ditemukan melekat pada kayu mati dengan tipe pelekatan sessile dan 

berwarna coklat, memiliki tekstur lembut seperti jeli dengan ukuran   6 cm. Jamur ini 

memiliki tepi pileus yang bergelombang, tidak memiliki stipe dan lamella. 

Klasifikasi Auricularia auricula menurut Gerhardt (2000:40-41): 

Kingdom : Fungi 
Divisi : Basidiomycota 
Kelas : Basidiomycetes 
Ordo : Auriculariales 
Famili : Auriculariaceae 
Genus : Auricularia 
Spesies : Auricularia auricula 

 
Auricularia auricula yang ditemukan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 

4.37 berikut: 

    

Gambar 4.37 Auricularia auricula (Dokumentasi Pribadi, 2016) 




