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Setelah mempelajari bab ini, Anda harus mampu:

Hasil yang harus Anda capai:

Kingdom Fungi

Pernahkah Anda membiarkan roti tawar selama beberapa hari? Apakah
yang terjadi? Anda tentu melihat pada roti tersebut ada bercak-bercak
berwarna hitam, bukan? Apakah Anda mengetahui bercak-bercak hitam
tersebut sebenarnya adalah jamur (Fungi), yaitu Rhizopus stolonifer. Jamur
hidup di tempat yang lembap dan teduh. Jamur juga membantu proses
pembusukan makanan serta berperan sebagai dekomposer (pengurai).

Bagaimanakah ciri-ciri dari kingdom Fungi? Bagaimanakah klasifikasi
Fungi? Adakah manfaat Fungi bagi kehidupan ini? Apakah yang mem-
bedakan Fungi dengan makhluk hidup lainnya?

Semua pertanyaan tersebut dapat Anda temukan jawabannya setelah
Anda selesai mempelajari bab ini secara keseluruhan. Oleh karena itu
pelajarilah bab ini dengan saksama.

A. Ciri-Ciri Jamur
B. Klasifikasi Jamur
C. Peranan Jamur bagi

Kehidupan

• mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis-jenis jamur berdasarkan hasil pengamatan,
percobaan, dan kajian literatur serta peranannya bagi kehidupan.

memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup.

Sumber: www.moremushroomhunting.com

Morchella esculenta merupakan jamur Ascomycota yang membentuk tubuh buah.

Bab

4
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A. Ciri-Ciri Jamur
Kingdom Fungi atau sehari-hari kita menyebutnya jamur, memiliki

ciri-ciri yang berbeda dari organisme lainnya. Ciri-ciri tersebut dilihat
dari struktur tubuh maupun cara reproduksinya. Jamur merupakan
organisme eukariot. Anggotanya ada yang uniseluler dan ada pula yang
multiseluler.

Jamur tidak memiliki klorofil, yang berfungsi dalam fotosintesis.
Dengan kata lain, jamur tidak dapat menyintesis makanannya. Oleh
karena itu, jamur dikelompokkan sebagai organisme heterotrof. Jamur
memperoleh makanan dengan cara absorpsi, yaitu dengan menyekresikan
suatu enzim. Kemudian, enzim tersebut berfungsi menghancurkan
makanan yang ada di luar tubuhnya. Makanan yang hancur dalam bentuk
molekul-molekul nutrien akan diserap oleh jamur.

Cara hidup jamur terbagi menjadi tiga macam, yaitu secara parasit,
saprofit, dan mutualisme. Secara parasit, jamur menyerap makanan dari
organisme hidup lainnya, seperti tumbuhan, hewan, atau bahkan jamur
lainnya. Sari makanan akan diserap oleh jamur parasit dan akhirnya dapat
menyebabkan kerusakan, bahkan kematian bagi organisme tersebut.
Adapun jamur yang absorpsi makanannya secara saprofit adalah dengan
cara menguraikan organisme mati untuk diserap bahan organiknya.

Gambar 4.1

Jamur yang menguraikan organisme
mati berupa batang pohon.

1. Dapatkah Anda menyebutkan habitat dari jamur?
2. Apakah ciri-ciri jamur yang Anda ketahui?
3. Apakah peranan jamur bagi kehidupan ini?

Sumber:  Biology Concepts & Connections, 2006

Tes Kompetensi Awal

Kata Kunci
• Absorpsi
• Mikoriza
• Mutualisme
• Parasit
• Saprofit
• Eukariot
• Heterotrof

Jamur yang hidup secara mutualisme adalah jamur bersimbiosis
dengan organisme lainnya, contohnya dengan tanaman. Jamur
bersimbiosis pada organ akar tanaman tingkat tinggi dan membentuk
mikoriza. Hubungan tersebut saling menguntungkan. Jamur akan
mendapatkan makanannya, sedangkan tanaman yang ditumpanginya akan

Ketika Anda menyimpan nasi
beberapa hari di meja, maka di nasi
tersebut akan tumbuh jamur. Dari
manakah jamur tersebut berasal?

Logika      Biologi
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dapat menyerap air dan mineral dari tanah. Hal tersebut dikarenakan,
jamur yang terdapat pada akar akan menyerap mineral dari dalam tanah.
Mineral tersebut akan digunakan tanaman untuk menyintesis makanan.
Hasil sintesis makanan oleh tanaman akan diserap oleh jamur sehingga
keduanya saling diuntungkan. Perhatikan gambar berikut ini.

Penetrasi hifa jamur
pada jaringan akar

Sumber:  Biology, 1999

Gambar 4.2

Simbiosis antara jamur dan akar
tumbuhan tingkat tinggi
membentuk mikoriza.

1. Struktur Tubuh Jamur
Umumnya, dinding sel jamur tersusun dari kitin. Jamur multiseluler

memiliki morfologi atau bentuk tubuh yang bermacam-macam, ada yang
seperti kuping, payung, bulat, ataupun setengah lingkaran. Perhatikan
Gambar 4.3.

Gambar 4.3

Morfologi tubuh jamur berbentuk
(a) payung,
(b) bulat, dan
(c) kuping.

Sumber:  Biological Science, 1986; Biology: Discovering Life, 1991; Biology Concepts & Connections, 2006

(a) (b) (c)

Jamur multiselular memiliki sel-sel memanjang menyerupai benang-
benang yang disebut hifa. Hifa akan membentuk cabang-cabang seperti
anyaman yang disebut miselium. Miselium ini ada yang berdiferensiasi
membentuk alat reproduksi, yang disebut miselium generatif.

Kata Kunci
• Eukariot
• Hifa
• Kitin
• Miselium
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Sumber:  Biology, 1998

Gambar 4.4

Hifa dan miselium yang terdapat
pada jamur.

Struktur
reproduktif

Hifa

Spora

Misellium

(a)

Hifa pada jamur ada yang bersekat (hifa septa) dan ada pula yang
tidak bersekat. Pada hifa yang tidak bersekat, inti selnya menyebar dalam
sitoplasma. Hifa jamur tidak bersekat ini disebut juga hifa senositik.
Selain itu ada pula hifa khusus. Pada jamur parasit. Hifa pada jamur ini
berfungsi menyerap makanan dari inangnya. Hifa ini dinamakan hifa
haustoria. Perhatikan gabar berikut ini.

Gambar 4.5

Karakteristik hifa pada jamur
(a) hifa bersekat (hifa septa)

(b) hifa tidak bersekat (hifa sinositik),
dan (c) hifa haustoria.

Dinding sel

Nukleus

Septa
Pori

Nukleus

Dinding sel

Hifa
Dinding sel

Sel tumbuhan

Membran plasma
tumbuhan

Haustorium

(a) (b)

(c)

Sumber:  Biology, 1998

Pada puncak pertumbuhan jamur,
sebuah koloni jamur mampu
memproduksi hifa sepanjang 200
meter hanya dalam waktu 5 jam.

Sumber: Essentials of Biology, 1990

Fakta  Biologi

Kata Kunci
• Haustoria
• Senositik
• Septa
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2. Reproduksi Jamur
Reproduksi pada jamur dapat secara aseksual dan seksual. Reproduksi

aseksual pada jamur uniselular dilakukan dengan cara pembentukan
tunas dan fragmentasi. Adapun pada jamur multiselular dengan pem-
bentukan sporangiospora atau konidiospora.

Reproduksi jamur secara seksual dilakukan oleh spora seksual yang
haploid (n), berupa zigospora, askospora atau basidiospora. Spora
seksual dihasilkan melalui singami, yaitu penyatuan sel atau hifa yang
berbeda jenisnya. Dalam proses singami terjadi dua tahap, yaitu plasmogami
(penyatuan sitoplasma sel) dan kariogami (penyatuan inti sel).

Kata Kunci
• Askospora
• Basidiospora
• Chytridiomycota
• Flagela
• Fragmentasi
• Kariogami
• Konidiospora
• Plasmogami
• Singami
• Sporangiospora

1. Mengapa jamur termasuk organisme heterotrof?
2. Berdasarkan absorpsi nutrisi makanan, jamur dibedakan

menjadi berapa jenis? Jelaskan.

3. Bagaimanakah reproduksi aseksual pada jamur?
4. Apakah yang dimaksud dengan plasmogami dan

kariogami?

Kerjakanlah di dalam buku latihan.

Tes Kompetensi Subbab A

B. Klasifikasi Jamur
Menurut Campbell (1998: 576), kini telah diketahui lebih dari 100

ribu spesies jamur. Selain itu setiap tahunnya para ahli jamur atau ahli
Mikologi dapat mengidentifikasi sekitar 1.000 spesies. Kingdom Fungi
dikelompokkan menjadi lima divisio, yaitu Chytridiomycota,
Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota.

Pada divisio Chytridiomycota, sporanya memiliki flagela dan disebut
zoospora. Divisio Chytridiomycota adalah satu-satunya kelompok jamur
yang sporanya memiliki flagela. Beberapa ahli jamur percaya bahwa 750
spesies divisio Chytridiomycota merupakan jamur yang sangat sederhana
dan merupakan jamur purba. Beberapa anggota Chytridiomycota memiliki
habitat di perairan dan beberapa lagi hidup sebagai parasit pada alga
atau jamur lainnya. Adapun divisio Deuteromycota merupakan kelompok
jamur yang reproduksi seksualnya belum diketahui atau disebut juga jamur
imperfect (jamur tidak sempurna). Pada buku ini, hanya akan dijelaskan
tiga divisio, yaitu Zygomycota, Ascomycota, dan Basidomycota.

1. Divisio Zygomycota
Para ahli Mikologi telah mengidentifikasi sebanyak 600 spesies jamur

dari divisio Zygomycota. Jamur dari divisio ini umumnya hidup di darat,
di dalam tanah atau pada tanaman dan hewan yang telah mati. Jamur
divisio ini juga hidup pada makanan yang busuk.

Tubuh Zygomycota terdiri atas hifa yang tidak bersekat. Pada saat
akan bereproduksi, beberapa hifa berdiferensiasi membentuk
Zigosporangium. Zigosporangium merupakan alat reproduksi seksual
pada jamur divisio ini. Adapun reproduksi aseksualnya secara fragmentasi
atau disebut juga spora aseksual.

Contoh jamur ini adalah Rhizopus stolonifer atau disebut juga jamur
tempe. Jamur tersebut digunakan dalam proses pembuatan tempe.
Reproduksi Rhizopus stolonifer terjadi secara aseksual dan seksual.
Perhatikan gambar berikut.
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Gambar
.....................

Gambar
.....................

Sumber:  Biology Concepts & Connections, 2006

(b)(a)

Reproduksi
Seksual

Penyatuan inti
Tahap diploid

Meiosis
Tahap haploid

Zigosporangium
dewasa (2n)

Spora (n)Germinasi
zigosporangium

Zigosporangium

Gametangia
mengalami fusi

Spora (n)

Reproduksi aseksual
(mitosis)

Stolon

Rizoid

Gambar 4.6

Reproduksi aseksual dan seksual
pada Rhizopus stolinifer

Sumber: Biology: The Unity and Diversity of Life, 1995

Reproduksi seksual pada jamur tempe terjadi dengan penyatuan (fusi)
gametangia dari ujung hifa positif dan negatif. Akibat fusi tersebut
terbentuk zigosporangium. Setelah itu terjadi penyatuan inti dan
dihasilkan zigosporangium dewasa yang diploid. Dalam kondisi lingkungan
yang baik, zigosporangium akan berkecambah dan membentuk hifa-hifa
haploid (n). Hifa-hifa tersebut akan menghasilkan spora. Pada reproduksi
aseksual spora dibentuk di dalam sporangium yang terletak di ujung-
ujung hifa.

Anggota divisio Zygomycota ada yang hidup parasit pada organisme
lain sehingga menyebabkan penyakit. Selain itu, ada pula yang hidup
bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain. Selain Rhizopus stolonifer
contoh lainnya adalah Pilobolus.

Gambar 4.7

Contoh spesies dari divisio
Zygomycota, yaitu

(a) Rhizopus stolonifer dan
(b) Pilobolus.

Hifa
Hifa
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Membuat Tempe
Tujuan
Menyimpulkan peranan jamur pada proses pembuatan tempe

Alat dan Bahan
1. Kacang kedelai
2. Ragi (jamur tempe)

Langkah Kerja
1. Cucilah kacang kedelai menggunakan air sumur sampai bersih.
2. Rebus kacang kedelai selama 2 jam. Setelah itu biarkan kedelai dalam air

perebusan tersebut selama 12 jam.
3. Kemudian, rendam lagi menggunakan air dingin selama 12 jam. Setelah 12 jam,

kuliti kacang kedelai sampai bersih.
4. Kedelai direbus kembali untuk menghilangkan bakteri selama perendaman.

Kemudian, didinginkan.
5. Setelah didinginkan, campur dengan ragi (jamur tempe) agar terjadi tahap

fermentasi.
6. Campuran kedelai tersebut dicetak di dalam sebuah cetakan plastik atau daun.

Setelah terbungkus, hamparkan di atas rak selama 24 jam.
7. Setelah 24 jam buka bungkusan kedelai. Kacang kedelai telah menjadi tempe.
Pertanyaan
1. Apakah percobaan yang Anda lakukan berhasil?
2. Faktor apa sajakah yang memengaruhi keberhasilan pembuatan tempe tersebut?

Aktivitas Biologi 4.1

2. Divisio Ascomycota

Lebih dari 60.000 spesies dari divisio ini telah teridentifaksi. Nama
Ascomycota ini diambil dari kata askus (menyerupai kantung). Askus ini
merupakan ujung hifa yang mengalami perubahan inti dan akan
membentuk tubuh buah. Anggota divisio ini ada yang hidup sebagai
saprofit, terutama pada tanaman. Menurut Campbell (1998: 578), setengah
dari jumlah spesies Ascomycota bersimbiosis dengan alga membentuk
Lichen. Beberapa lainnya lagi bersimbiosis dengan tanaman membentuk
mikoriza.

Ascomycota sebagian besar anggotanya multiselular. Akan tetapi, ada
juga yang uniselular. Contoh Ascomycota uniselular adalah Saccharomyces
cereviceae. Adapun contoh Ascomycota multiselular adalah Penicillium.
Ascomycota multiselular memiliki hifa yang bersekat. Ascomycota
multiselular ada yang membentuk tubuh buah, contohnya Morchella
esculenta. Ada pula yang tidak membentuk tubuh buah, contohnya
Neurospora crassa. Bentuk tubuh buah Ascomycota beragam, ada yang
seperti mangkuk, adapula yang bulat.

Reproduksi Ascomycota terjadi secara aseksual dan seksual. Pada
Ascomycota multiselular, reproduksi aseksualnya terjadi dengan cara
membentuk konidia. Konidia merupakan spora aseksual yang dibentuk
di ujung konidiofor. Konidiofor sendiri adalah hifa yang termodifikasi
membentuk tangkai sporangium.

Reproduksi secara seksual pada Ascomycota uniselular terjadi dengan
cara konjugasi. Hasil dari konjugasi adalah sel diploid. Sel diploid ini
memiliki bentuk memanjang dan membentuk askus. Askus merupakan

Kata Kunci
• Askus
• Konidia

Gambar 4.8

Contoh divisio Ascomycota adalah
(a) Morchella esculenta dan
(b) Neurospora crassa

Sumber: Biology: Exploring Life, 1994

(a)

(b)
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Askokarp

Sumber: www.bio.miami.edu

Sumber: Plants, 2004

Tudung (pileus)

Bilah
(lamella)

Tangkai
(stipe)

Gambar 4.10

Siklus reproduksi pada jamur divisio
Ascomycota

Gambar 4.9

Konidia merupakan spora aseksual
yang di bentuk pada konidiofor.

Sumber: www.botany.utoronto.ca

struktur mirip kantung yang mengandung spora (askospora). Inti diploid
akan mengalami meiosis dan membentuk inti yang haploid. Inti-inti yang
haploid ini akan menjadi askospora.

Adapun pada Ascomycota multiseluler, reproduksi seksualnya terjadi
dengan cara perkawinan antara hifa haploid (n) yang berbeda jenis, yaitu
hifa positif dan hifa negatif. Pada saat penyatuan, akan terbentuk hifa
dikariotik (berinti dua). Pada ujung hifa dikariotik ini akan terjadi fusi
(penyatuan) inti sehingga sel-selnya menjadi diploid (2n). Setelah itu,
terjadi peristiwa meiosis yang akan membentuk kembali inti-inti yang
haploid (n). Pada hifa dikariotik, ujung-ujungnya akan membentuk askus.
Askus tersebut akan berkelompok membentuk tubuh buah (askokarp).
Perhatikan Gambar 4.10 berikut.

Kata Kunci
• Askokarp
• Basidiokarp
• Basidium
• Lamella
• Pileus
• Plasmogami
• Stipe

3. Divisio Basidiomycota

Menurut Campbell (1998: 579), jamur dari divisio ini memiliki jumlah
sekitar 25.000 spesies. Nama dari divisio ini diambil dari bentuk diploid
yang terjadi pada siklus hidupnya, yaitu basidium. Basidiomycota hidup
sebagai dekomposer pada kayu atau bagian lain tumbuhan. Basiodiomycota
memiliki tubuh buah (basidiokarp) yang besar sehingga mudah untuk
diamati. Bentuk jamur ini ada yang seperti payung, kuping, dan setengah
lingkaran. Tubuh buah Basidiomycota terdiri atas tudung (pileus), bilah
(lamella), dan tangkai (stipe) (Gambar 4.11).

Reproduksi pada jamur ini terjadi secara aseksual dan secara seksual.
Reproduksi secara aseksual menghasilkan konidia. Adapun secara seksual
terjadi dengan cara perkawinan antara hifa yang berbeda jenisnya. Pada
saat perkawinan ini, hifa yang berbeda jenis tersebut bersatu dan dinding
selnya hancur. Akibat dari hancurnya dinding sel ini, plasma sel akan
bercampur atau disebut juga plasmogami. Pada saat pencampuran plasma
sel, inti pun bersatu dan berkembang menjadi hifa dikariotik yang diploid.
Hifa dikariotik ini nantinya akan mengalami meiosis dan menjadi inti
yang haploid.

Gambar 4.11

Bagian-bagian tubuh buah
Basidiomycota

Kariogami

Askus
(dikariotik)

Hifa
Dikariotik

Meiosis

Nukleus
(2n)

(zigot)

4 inti sel

Reproduksi
Seksual

Mitosis

8 inti sel (n)Askospora (n)

Germinasi

Miselium (n)

PlasmogamiSpora
Reproduksi

Aseksual

Germinasi
Miselium (n)

Konidia (n)

(+) Hifa (n)

(–) Hifa (n)
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Fertilisasi

Fase diploid
Meiosis

Basidiospora

Basidium

Bilah

Fase dikariotik

Basidiokarp

Basidiokarp

Fase haploid

(+) (–)

Plasmogami

Miselium

Sumber: Biology, 1999

Gambar 4.12

Siklus hidup pada jamur divisio
Basidiomycota

Contoh jamur divisio ini adalah jamur merang (Volvariella volvaceae)
dan jamur kuping (Auricularia polytricha). Kebanyakan jamur dari divisio
Basidiomycota ini dapat dikonsumsi.

Sumber: www.mushroomexpert.com; www.hknature.net

Gambar 4.13

(a) Jamur merang (Volvariella
volvaceae) dan
(b) jamur kuping (Auricularia
polytricha) merupakan contoh
jamur Basidiomycota.

(a) (b)

Agar Anda lebih memahami struktur tubuh jamur Basidiomycota,
lakukanlah aktivitas berikut.
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1. Sebutkan lima divisio dari kingdom Fungi.
2. Bagaimanakah reproduksi aseksual pada jamur divisio

Ascomycota?

3. Apakah yang dimaksud dengan plasmogami?
4. Jelaskan perbedaan antara Ascomycota dan

Basidiomycota.

Kerjakanlah di dalam buku latihan.

Struktur Tubuh Jamur Basidiomycota
Tujuan
Mengamati struktur tubuh jamur Basidiomycota

Alat dan Bahan
1. Jamur divisio Basidiomycota (jamur kuping, jamur kancing, jamur merang, atau

jamur tiram)
2. Cutter
3. Lup
4. Mikroskop

Langkah Kerja
1. Ambillah jamur yang akan diamati. Amati struktur tubuh jamur dan gambarlah

dalam buku catatan Anda. Pengamatan dilakukan menggunakan lup.
2. Kemudian, untuk pengamatan mikroskopisnya, sayatlah bagian tangkai, tudung,

dan bilah secara melintang. Amati sayatan-sayatan tersebut dengan mikroskop.
Gambarkan hasil pengamatan Anda.

Pertanyaan
1. Apakah setiap jenis jamur yang Anda amati memiliki morfologi ataupun struktur

tubuh yang sama?
2. Apakah yang menyebabkan jamur-jamur tersebut digolongkan ke dalam divisio

yang sama?

Aktivitas Biologi 4.2

Tes Kompetensi Subbab B

C. Peranan Jamur bagi Kehidupan
Jamur merupakan organisme yang memiliki peran cukup banyak bagi

kehidupan ini. Peranan tersebut ada yang menguntungkan dan ada juga
yang merugikan. Agar Anda lebih jelas lagi, perhatikan uraian berikut.

1. Jamur yang Merugikan
Jamur yang merugikan umumnya parasit dan menyebabkan penyakit

(patogen) pada organisme lain, contohnya penyakit kulit, infeksi pada
alat kelamin, dan infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan kematian.
Menurut Campbell (1998: 585), tumbuhan merupakan organisme yang
mudah terkena penyakit yang disebabkan oleh jamur sehingga umumnya
organisme yang banyak diserang oleh jamur kebanyakan adalah tumbuhan.

Tugas Anda 4.1

Setelah Anda selesai mempelajari ciri-ciri dari kelima divisio kingdom Fungi,
buatlah catatan mengenai perbedaan kelima divisio pada kingdom Fungi tersebut.
Buatlah dalam bentuk sebuah laporan. Hasil dari tugas ini akan didiskusikan di
dalam kelas.
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Beberapa jamur menyerang tanaman pangan dan dapat menyebabkan
racun bagi manusia yang mengonsumsinya. Contohnya jamur Claviceps
purpurea dari divisio Ascomycota yang dapat menyebabkan penyakit pada
perbungaan tanaman gandum. Penyakit yang disebabkan jamur ini
membentuk struktur berwarna ungu yang disebut ergot. Ergot mengandung
substansi yang beracun bagi manusia dan hewan ternak. Ergot ini apabila
dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kelemayuh (penyakit yang
disebabkan oleh matinya jaringan tubuh), kejang saraf, sensasi terbakar,
halusinasi, dan gila sementara atau gangguan jiwa sementara.

Menurut Campbell (1998: 585), ergot dapat berguna untuk keperluan
medis. Melalui ekstrak jamur yang mengandung ergot ini, dalam dosis
rendah dapat membantu penderita yang mengalami tekanan darah tinggi
dan mampu menghentikan pendarahan ibu setelah melahirkan.

Sumber: www.apsnet.org

Gambar 4.14

Jamur Claviceps purpurea ini
mampu menyebabkan penyakit
pada tanaman gandum

Contoh jamur yang merugikan lainnya adalah sebagai pembusuk.
Jamur ini mempercepat pembusukan. Pada sebuah penelitian, ditemukan
senyawa etilen pada jamur sebagai salah satu hormon yang mempercepat
pematangan buah. Hormon ini juga memicu jamur yang ada di permukaan
buah untuk germinasi atau tumbuh. Akibatnya, buah mudah diserang dan
nutrisi buah pun akan diabsorpsi oleh jamur. Selain itu, akibat germinasi
ini beberapa jenis jamur juga mampu membusukkan makanan dengan meng-
hasilkan racun, contohnya jamur Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus.
Jamur ini mampu menyekresikan senyawa beracun yang disebut aflatoksin.
Aflatoksin ini bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker.

Kata Kunci
• Aflatoksin
• Ergot
• Karsinogenik

Gambar 4.15

Pengaruh jamur sebagai pembusuk
(a) Roti busuk ini dibusukkan oleh (b)
jamur Aspergillus flavus.

Sumber: www.nri.org; www.ucsf.edu

(a) (b)

Jamur dapat hidup di berbagai
tempat. Mengapa jamur dapat
hidup pada kulit manusia?

Logika      Biologi
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Gambar 4.16

Contoh jamur yang dapat dimakan,
yaitu jamur Shitake (Lentinulla

edodes)

Sumber: www.hiddenforest.co.nz

2. Jamur yang Menguntungkan
Selain merugikan adapula jamur yang menguntungkan. Jamur yang

menguntungkan ini di antaranya ada yang berperan sebagai bahan
makanan, bahan obat-obatan, dan juga sebagai dekomposer di suatu
ekosistem. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut.

a. Sebagai Bahan Makanan

Jamur dikonsumsi sebagai bahan makanan oleh manusia. Jamur yang
dapat dimakan ini umumnya dari divisio Basidiomycota. Untuk
mengetahui suatu jenis jamur dapat dimakan atau tidak, hanya ahli
Mikologi saja yang menguasainya, terutama jamur-jamur liar yang belum
teridentifikasi.

Jenis jamur yang dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan,
contohnya jamur shitake (Lentinulla edodes), jamur kuping (Auricularia
polytricha), dan jamur merang (Volvariella volvaceae). Selain itu terdapat
juga jenis jamur yang membantu dalam proses pembuatan suatu jenis
makanan atau minuman. Contohnya pembuatan oncom oleh jamur
Neurospora crassa dan pembuatan tuak oleh jamur Saccharomyces tuac
melalui proses fermentasi. Tempe juga dibuat dengan bantuan jamur.
Jamur apakah itu?

Gambar 4.17

Jamur Penicillium notatum yang
dapat menghasilkan antibiotik.

Sumber: www.bioweb.uncc.edu

b. Sebagai Bahan Obat-obatan

Jamur yang digunakan sebagai bahan obata-obatan contohnya adalah
Penicillium notatum (Gambar 4.17). Jamur ini dapat dimanfaatkan sebagai
antibiotika. Antibiotika merupakan segolongan senyawa, baik alami
maupun buatan (sintetik) yang mempunyai efek menekan atau
menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme. Khususnya
dalam proses infeksi oleh bakteri atau virus. Antibiotika yang dihasilkan
oleh jamur Penicillium notatum adalah penisilin. Penisilin ini mampu
mengatasi penyakit infeksi oleh bakteri dan virus. Cara kerja antibiotik
ini adalah menghambat sintesis dinding sel bakteri patogen.

Sekilas
Biologi

Jamur tiram adalah makanan
dengan gizi yang baik. Jamur ini
mengandung 9 asam amino esensial
dengan kadar protein 19%–35%
(lebih rendah dari kedelai dan susu).
Jadi jamur ini dapat dijadikan
sumber protein nabati di samping
kacang-kacangan. Jenis vitamin di
dalam jamur adalah vitamin B1, B2,
niasin, biotin, dan vitamin C. Selain
itu, di dalamnya terdapat mineral K, P,
Ca, Na, Mg, dan Cu.

Sumber: www.iptek.net.id

Kata Kunci
• Antibiotika
• Fermentasi



Kingdom Fungi 73

Sekilas
Biologi

Rangkuman

1. Kingdom Fungi atau jamur merupakan kingdom
yang memiliki anggota cukup banyak. Jamur tidak
memiliki klorofil sehingga jamur tidak dapat
menyintesis makanannya sendiri.

2. Kingdom Fungi terdiri atas lima divisio, yaitu
Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota,
Basidiomycota, dan Deuteromycota.

3. Untuk mendapatkan makanannya, jamur hidup
sebagai parasit, saprofit, atau bersimbiosis dengan
organisme lainnya dan mengabsorpsi molekul-
molekul nutrien dari organisme lain tersebut.

4. Jamur bereproduksi secara aseksual dan seksual
dengan menghasilkan spora.

5. Perkembangbiakan jamur secara aseksual terjadi
dengan cara pembentukan tunas, fragmentasi,
sporangiospora atau konidiospora.

6. Perkembangbiakan jamur secara seksual terjadi
dengan dihasilkannya askospora, zigospora, atau
basidiospora.

7. Anggota kingdom jamur memiliki peran yang tidak
sedikit bagi kehidupan ini. Peran dari kingdom Fungi
ini ada yang menguntungkan dan ada pula yang
merugikan.

8. Contoh peran jamur yang menguntungkan adalah
sebagai dekomposer dan bahan makanan. Adapun
contoh yang merugikan adalah sebagai patogen dan
pembusuk buah-buahan

Sumber: www.hiddenforest.co.nz

Gambar 4.18

Pilobolus yang sedang menguraikan
kotoran hewan.

1. Tuliskan contoh jamur yang dapat membusukkan
makanan dan menghasilkan racun bagi manusia.

Kerjakanlah di dalam buku latihan.

2. Tuliskan jenis jamur yang dapat dikonsumsi sebagai
bahan makanan.

Tes Kompetensi Subbab C

c. Sebagai Dekomposer

Jamur juga dapat berperan sebagai dekomposer atau pengurai organisme
mati. Perannya sebagai dekomposer ini mampu mempertahankan persediaan
nutrien organik yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Tanpa
adanya dekomposer, elemen-elemen penting bagi tumbuhan, seperti karbon,
nitrogen, dan elemen lainnya akan terakumulasi di dalam bangkai dan
sampah organik sehingga tidak akan tersedia nutrien organik bagi tumbuhan
untuk tumbuh. Contoh jamur yang berperan sebagai dekomposer adalah
Pilobolus yang menguraikan sampah organik berupa kotoran hewan dan
jamur kuping yang hidup di kayu.

Kotoran hewan

Pilobolus

Sir Howard Florey
(1898–1968)

Beliau adalah seorang ahli
patologi dari Australia yang
menemukan cara untuk meng-
hasilkan obat dari jamur Penicillum
notatum.

Sumber: Concise Encyclopedia Nature, 1994
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Bagaimana pendapat Anda setelah mempelajari
materi Kingdom Fungi ini? Menarik, bukan? Banyak
hal yang bisa Anda dapatkan setelah mempelajari bab
ini. Misalnya, Anda dapat mengetahui klasifikasi dari
kingdom Fungi dan mengetahui peranannya di dalam
kehidupan ini.

Tujuan Anda mempelajari bab ini adalah agar Anda
mampu mendeskripsikan ciri-ciri dan jenis-jenis jamur
berdasarkan hasil pengamatan, percobaan, dan kajian

Refleksi

literatur serta peranannya bagi kehidupan. Apakah Anda
dapat mencapai tujuan tersebut?

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam mem-
pelajari materi tertentu pada bab ini, diskusikanlah bersama
teman-teman Anda. Kemudian, bertanyalah kepada guru
Anda untuk memecahkan permasalahan yang berkenaan
dengan materi-materi bab Kingdom Fungi. Pastikanlah
Anda menguasai materi bab ini dengan belajar yang giat.

Peta Konsep

Konidiospora Basidiospora

Aseksual Seksual

Pembentukan
tunas

Askospora ZigosporaFragmentasi

Divisio
Deuteromycota

Divisio
Ascomycota

Divisio
Basidiomycota

Divisio
Zygomycota

Divisio
Chytridiomycota

Kingdom
Fungi

Menguntungkan

Makanan

Dekomposer

Obat-obatan

Penyebab
penyakit

Merugikan

bereproduksi
secara

dengan caradengan cara

terdiri atas

memiliki
peran

contohnya

contohnya

Merusak
kayu

Merusak
makanan
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1. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri umum dari
jamur, yaitu ....
a. tidak berklorofil
b. heterotrof
c. eukariot
d. berklorofil
e. berproduksi secara aseksual dan seksual

2. Absorpsi nutrien oleh jamur dengan cara menguraikan
organisme mati disebut ....
a. parasit d. mutualisme
b. dekomposer e. saprofit
c. haustoria

3. Pada jamur terdapat sel-sel yang memanjang menye-
rupai benang-benang yang disebut ....
a. hifa senositik d. konidia
b. miselium e. haustoria
c. askus

4. Pada jamur parasit terdapat hifa khusus yang berfungsi
menyerap makanan pada inangnya. Hifa ini disebut ....
a. hifa kaonositik d. konidia
b. hifa septa e. miselium
c. hifa haustoria

5. Simbiosis atau hubungan mutualisme antara jamur dan
akar tanaman akan membentuk ....
a. miselium d. mikoriza
b. spora e. askokarp
c. lichen

6. Jamur dari divisio berikut merupakan jamur yang
tidak diketahui reproduksi seksualnya atau disebut
juga jamur tidak sempurna. Divisio yang dimaksud
adalah ....
a. Chytridiomycota d. Basidiomycota
b. Ascomycota e. Deuteromycota
c. Zygomycota

7. Berikut ini yang dimaksud dengan Lichen adalah ....
a. hifa yang termodifikasi
b. jamur parasit pada tanaman
c. simbiosis jamur dengan alga
d. simbiosis antara Ascomycota dan Basidiomycota
e. Ascomycota selular yang bersimbiosis dengan akar

tanaman
8. Cabang Biologi khusus mengenai jamur adalah ....

a. Sitologi d. Sitologi
b. Zoologi e. Mikologi
c. Botani

9. Penicillium adalah contoh jamur multiselular dari
divisio ....

a. Ascomycota d. Deutromycota
b. Basidiomycota e. Chytridiomycota
c. Zygomycota

10. Spora aseksual yang dihasilkan di ujung hifa
dinamakan ....
a. askokarp d. konidia
b. basidium e. askus
c. askospora

11. Simbiosis antara jamur dan tanaman membentuk
mikoriza. Dari simbiosis ini tanaman akan mendapatkan
bahan makanan berupa ....
a. air d. karbohidrat
b. vitamin e. mineral
c. gula

12. Pembuatan minuman tuak dari pohon nira dengan
bantuan jamur Saccharomyces tuac, melalui proses ....
a. hidrolisis d. fosforilasi
b. degradasi e. sintesis
c. fermentasi

13. Percampuran plasma sel pada saat reproduksi pada
jamur disebut ....
a. kariogami d. plasmogami
b. oogami e. fragmentasi
c. singami

14. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari tubuh
buah pada jamur Basidiomycota, yaitu ....
a. tangkai buah d. tudung
b. sporangium e. vulva
c. lamela

15. Perhatikan gambar berikut.

Evaluasi Kompetensi Bab 4

Kerjakanlah di dalam buku latihan Anda.
A. Pilihan Ganda

Bagian yang ditunjuk merupakan spora aseksual pada
jamur dari divisio ....
a. Basidiomycota d. Chytridiomycota
b. Zygomycota e. Deuteromycota
c. Ascomycota
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B. Soal Uraian
1. Absorpsi nutrien pada jamur dibagi menjadi tiga

macam. Sebutkan dan jelaskan oleh Anda.
2. Bagaimanakah reproduksi pada jamur secara aseksual

dan seksual?
3. Jelaskan perbedaan antara divisio Chytridiomycota

dengan divisio-divisio yang lainnya.
4. Jelaskan istilah-istilah berikut

a. Haustoria d. Singami
b. Hifa senositik e. Kariogami
c. Konidia f. Plasmogami

5. Sebutkan peranan Kingdom Fungi bagi kehidupan.

C. Soal Tantangan
1. Perhatikan gambar berikut.

16. Basidiokarp merupakan tubuh buah pada jamur ....
a. Ascomycota d. Zygomycota
b. Deuteromycota e. Basidiomycota
c. Lichen

17. Penyatuan sel atau hifa yang berbeda jenis dinamakan ....
a. plasmogami d. fragmentasi
b. singami e. fusi
c. kariogami

18. Dalam suatu ekosistem, peran jamur adalah sebagai ....
a. produsen d. dekomposer
b. konsumen e. konsumen tingkat II
c. predator

19. Berikut ini merupakan gejala yang bukan disebabkan
karena mengonsumsi jamur yang mengandung ergot
adalah ....
a. mengalami kebutaan sementara
b. sensasi terbakar
c. kejang saraf
d. mengalami halusinasi
e. kelemayuh

20. Jamur yang mampu menyekresikan senyawa beracun
berupa aflatoksin adalah ....
a. Neurospora crassa d. Aspergillus flavus
b. Claviceps purpurea e. Volvariella volvaceae
c. Saccharomyces tuac

21. Oncom dibuat dengan bantuan jamur ....
a. Amanita muscaria d. Claviceps purpurea
b. Lentinulla edodes e. Neurospora crassa
c. Volvariella volvaceae

22. Pilobolus adalah jamur yang memiliki peran sebagai
dekomposer. Bahan yang diuraikan oleh jamur ini
biasanya adalah ....
a. plastik d. sampah rumah tangga
b. kayu e. kotoran hewan
c. batang tanaman

23. Penyatuan inti sel dalam proses singami disebut ....
a. kariogami d. singami
b. plasmogami e. fusi
c. oogami

24. Pada jamur terdapat hifa yang tidak bersekat. Hifa ini
dinamakan juga ....
a. hifa septa d. hifa vegetatif
b. hifa senositik e. miselium
c. hifa haustoria

25. Satu-satunya anggota Kingdom Fungi yang sporanya
berflagela adalah jamur dari divisio
a. Chytridiomycota d. Basidiomycota
b. Ascomycota e. Zygomycota
c. Deuteromycota

Batang
pohon mati

Jamur

Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan-
pertanyaan berikut.
a. Berperan sebagai apakah jamur pada gambar?
b. Proses apakah yang terjadi pada gambar tersebut?
c. Selain dari jawaban Anda pada soal nomor 1,

apakah peran lain jamur pada suatu eksosistem?
d. Apakah yang akan terjadi apabila di suatu

ekosistem tidak terdapat jamur?


