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ABSTRAK 

 

 
ARENDI.Isolasi dan  Identifikasi Mikrofungi Endofit pada Serasah dan Daun 

Mangrove (Rhizophora sp.) di Perairan Sungai Carang Kota Tanjungpinang. 

Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing oleh AriefPratomo, ST, M.Si dan 

FadhliyahIdris, S.Pi, M.Si. 

 

Penelitian mengenai isolasi dan identifikasi mikrofungi endofit pada serasah 

dan daun mangrove (Rhizophora sp.) telah dilaksanakan di perairan Sungai 

Carang kota Tanjungpinang. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 

mikrofungi yang bersumber dari daun mangrove jenis Rhizophora sp. Penelitian 

ini merupakan penelitian eksplorasi laboratorium. Daun mangrove diam bil dari 

jarring penampungan, setelah 1 minggu diisolasi kembali selama 1 minggu. 

Ketika jamur telah tumbuh digores di media agar dan dibiarkan selama 1 minggu, 

kemudian dilakukan penggoresan kedua selama 1 minggu.Jamur yang tumbuh 

diidentifikasi jenisnya .Hasil identifikasi menemukan terdapat 9 jenis jamur, yaitu 

Gliocadium sp., Cladosporium sp., Cladosporium sp., Acrophialophorasp., 

Absidia sp., Cladosporium sp., Absidia sp., Aspergilus sp., Chloridium sp.. 

 

Kata kunci : Mangrove, Rhizophora sp., Mikrofungi, Endofit 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
ARENDI.Isolation and Identification of Endophytic Microphone in Litter and 

Mangrove Leaf (Rhizophora sp.) In Carang River of Tanjungpinang City. 

Department of Marine Sciences, Faculty of Marine Science and Fisheries, Raja 

Ali Haji Maritime University. Advisor by Arief Pratomo, ST, M.Si and 

FadhliyahIdris, S.Pi, M.Si. 

 

Research on the isolation and identification of endophytic microfungi in litter 

and mangrove leaves (Rhizophora sp.) Has been conducted in the waters of 

Carang River Tanjungpinang. This study aims to determine the types of 

microfungi sourced from mangrove leaves Rhizophora sp. This research is a 

laboratory exploration research. The mangrove leaves are silent from the filing 

bag of the shelter, after 1 week is re-isolated for 1 week. When the fungus grows, 

it is scraped in the agar medium and left for 1 week, then the second is done for 1 

week. The growing fungus is identified type. Identification results found there are 

9 types of mushrooms, namely Gliocadium sp., Cladosporium sp., Cladosporium 

sp., Acrophialophora sp ., Absidia sp., Cladosporium sp., Absidia sp., Aspergillus 

sp., Chloridium sp. 

 

Keywords : Mangrove, Rhizophora sp., Microfungi, Endofit 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Cendawan (mikrofungi) adalah koloni jamur di jaringan mati tumbuhan seperti 

biji, daun, bunga, ranting, batang dan akar, yang telah menjadi serasah daun 

umumnya bersifat mutualistik. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan suatu 

tanaman dapat dipicu oleh simbiosis antara tanaman dengan jamur serta 

membantu tanaman bertahan dalam kondisi yang kurang menguntungkan (Diene, 

Narisawa. 2009). 

Proses dekomposisi dimulai dengan kolonisasi bahan organik mati oleh fungi 

yang mampu mengautolisis jaringan mati melalui mekanisme enzimatik. Fungi 

akan mengeluarkan enzim yang menghancurkan molekul-molekul organik 

kompleks seperti protein dan karbohidrat dari tumbuhan yang telah mati. Proses 

dekomposisi juga terjadi pada bagian daun atau biasa disebut dengan serasah. 

Dekomposisi daun terjadi pada ekosistem perairan salah satunya adalah kawasan 

mangrove. 

Sumber bahan organik ekosistem mangrove berasal dari serasah mangrove itu 

sendiri dari guguran daun, ranting dan batang. Adapun proses dekomposisi 

serasah ini dilakukan oleh mikroorganisme pengurai seperti bakteri dan fungi 

(Kurniawan. 2009). Fungi menjadi identitas yang menunjang dekomposisi serasah 

menjadi bahan organik penting bagi pertumbuhan mangrove. 

Berdasarkan hasil penelitian Dharma. (2015) di sepanjang Perairan Sei Carang 

menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis mangrove dari kelompok Rhizopora sp. yaitu 

Rhizopora stylosa, Rhizopora mucronata, dan Rhizopora apicullata.  jenis 

dominan adalah jenis Rhizopora apicullata. Terlihat bahwa mangrove genus 

Rhizopora sp. memiliki peranan besar dalam menyumbang kesuburan pada area 

mangrove. 

Peneliti terdorong untuk melakukan kajian mengenai jenis-jenis mikrofungi 

pada serasah daun mangrove yang dapat dilihat dan dimanfaatkan kedepannya.  

Peneliti mengambil tema kajian mengenai isolasi dan indentifikasi jenis 

mikrofungi serasah daun mangrove di Sungai Carang Kota Tanjungpinang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Serasah adalah bahan organik yang dapat menjadi zat penyubur mangrove. 

Proses dekomposisi serasah daun tidak terlepas dari fungsi ataupun peranan jamur 

(mikrofungi) yang pada substrat yang membantu dekomposisi serasah daun. 

Namun jenis – jenis mikrofungi yang dapat membantu proses dekomposisi daun 

mangrove sehingga dirumuskan masalah sebagai berikut:  

Bagaimanakah jenis-jenis mikrofungi yang ada pada serasah daun mangrove 

jenis Rhizopora sp. yang hidup di Perairan Sungai Carang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi: 

1. Mengisolasi mikrofungi yang bersumber dari serasah daun mangrove jenis 

Rhizopora sp. yang hidup di Perairan Sungai Carang Kota Tanjungpinang. 

2. Mengidentifikasi jenis-jenis mikrofungi yang bersumber dari daun mangrove 

jenis Rhizopora sp. yang hidup di perairan Sungai Carang Kota Tanjungpinang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan informasi dasar 

mengenai pengenalan jenis jamur pada serasah daun mangrove dan mendorong 

dilakukan penelitian lanjut mengenai potensi pengembangan dan pemanfaatannya. 



 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Mikrofungi 

Cendawan (mikrofungi)  adalah koloni jamur yang hidup pada jaringan mati 

tumbuhan seperti biji, daun, bunga, ranting, batang dan akar, yang telah menjadi 

serasah yang pada umumnya bersifat mutualistik. Hasil-hasil penelitian 

menunjukkan pertumbuhan suatu tanaman dapat dipicu oleh simbiosis antara 

tanaman dengan jamur serta membantu tanaman untuk bertahan dalam kondisi 

yang kurang menguntungkan (Diene, Narisawa. 2009). 

Proses dekomposisi dimulai dengan kolonisasi bahan organik mati oleh fungi 

yang mampu mengautolisis jaringan mati melalui mekanisme enzimatik. Fungi 

akan mengeluarkan enzim yang menghancurkan molekul-molekul organik 

kompleks seperti protein dan karbohidrat dari tumbuhan yang telah mati. Proses 

dekomposisi Oleh fungi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan misalnya air, 

keasaman, suhu, oksigen, substrat dan inhibitor (Dix, Webster, 1995 in 

Kurniawan, 2009). 

 

2.2 Keanekaragaman Jenis Mikro Fungi di vegetasi Mangrove 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meiliawati. (2013) menunjukkan 

bahwa mikrofungi yang hidup pada tumbuhan mangrove telah berhasil 

diidentifikasi sebanyak 11 spesies diantaranya Climacodon septentrionalis, 

Climacodon pulcherrimus, Daldinia concentrica, Inonotus hispidus, Inonotus 

radiatus, Schizophyllum commune, Ganoderma applanatum, Piptoporus 

betulinus, Fomitopsis pinicola, Inonotus dryadeus dan Inonotus rheades.  

Jamur-jamur tersebut telah berhasil diidentifikasi dan dikenali ciri 

mikroskopisnya oleh Meiliawati. (2013) sebagai berikut ini : 
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1. Climacodon septentrionalis 

 

Gambar 1. Climacodon septentrionalis 

 

Climacodon septentrionalismerupakan spesies dari famili Meruliaceae. 

Memiliki warna kuning keputihan, dengan tubuh buah pada bagian tengahnya 

seperti bertumpukdantepianyang tampak berlekuk. C. Septentrionalis merupakan 

jamur yang memiliki tubuh buah yang besar, tumbuh bertumpuk-tumbuk dengan 

tubuh buah yang baru terbentuk, mampu mencapai tinggi 15-30 cm. Jamur ini 

melekat pada tumbuhan inang dengan masuk 2 cm kedalam kayu. Saat ditemukan 

ukuran tubuh buah C. Septentrionalis berkisar antara 4-20 cm dengan tebal antara 

0,5-2,2 cm. 

 

2. Climacodon pulcherrimus 

 

Gambar 2. Climacodon pulcherrimus 

 

Climacodon pulcherrimus merupakan spesies dari famili Meruliaceae. 

Memiliki warna kuning pucat, dengan tubuh buah pada bagian tengahnya seperti 

bertumpuk dengan tepian rata dan membulat. C.pulcherrimus berukuran lebih 

kecil dibandingkan dengan C. Septentrionalis yaitu hanya dapat mencapai panjang 
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11 cm, dengan tebal 5 cm. Saat ditemukan di daerah pertambakan tubuh buahC.  

Pulcherrimus memiliki panjang 7 cm dengan tebal antara 1-2 cm menempel pada 

batang utama pohon A. marina. C. Pulcherrimus dapat ditemui sepanjang tahun, 

tumbuh pada batang dan cabang pohon yang keras, dapat tumbuh dimana-mana, 

tidak berbau, berasa pahit, dan tidak dapat dimakan. C. Pulcherrimus bersifat 

parasit pada pohon tetapi bisa menjadi saprofit ketika pohon telah mati dan dapat 

menyebabkan penyakit white rot pada pohon. 

 

3. Daldinia concentrica 

 

Gambar 3. Daldinia concentrica 

 

Daldinia concentrica merupakan spesies dari famili Xylariaceae dan termasuk 

ke dalam Ascomycota. Memiliki ciri berbentuk bola pejal, warnanya merah 

kecoklatan, memiliki tekstur polos, dan ketika dibelah akan tampak struktur 

konsentris berwarna abu-abu yang berlapis hitam. Permukaan berwarna coklat, 

tebal, seiring pertumbuhan akan menjadi berwarna hitam dan kering. Satu tubuh 

buah berukuran 2-8 cm, tetapi pada beberapa fungi akan bergabung atau 

bertumpuk-tumpuk membentuk ukuran yang lebih besar. Saat ditemukan ukuran 

badan buah D. concentrica berkisar antara 1-3 cm dengan tebal 0,6 cm. 

D.concentrica dapat ditemui sepanjang tahun, bersifat kosmopolit, dan 

menyebabkan penyakit white rot yang mendegradasi selulosa dan lignin kayu. D. 

concentrica ditemukan di daerah pertambakan pada batang utama pohon A. 

marina dan A. alba.  
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4. Inonotus hispidus  

 

Gambar 4. Inonotus hispidus 

 

Inonotus hispidus merupakan spesies dari famili Hymenochaetaceae, memiliki 

ciri berbentuk seperti tudung, berukuran besar 10-30 x 6-20 cm dengan tebal 4-10 

cm, permukaan atas tudung berbulu halus. Saat ditemukan ukuran badan buah I. 

hispidus berkisar antara 5-11 cm dengan tebal 2-3 cm. Ketika muda tudung 

berwarna kuning kemerahan pada permukaan atas yang lebar dengan tepi yang 

membulat, kemudian menyempit dan lebih tajam seiring dengan perkembangan 

tubuh buah. Tubuh buah maksimum dapat mencapai 30 cm, berwarna coklat 

kekuningan, mempunyai zona konsentrik yang khas. Permukaan bawah tudung 

biasanya berkerut-kerut pada tepinya. Daging tubuh buah berwarna coklat krem 

pucat, kering dan keras. I. hispidus ditemukan di daerah pertambakan pada batang 

utama pohon A. marina pada luka pohon yang terbuka dan tubuh buah tidak 

mempunyai batang tetapi menempel langsung pada substrat . Pori-pori bagian 

bawah tubuh buah mengeluarkan eksudat berupa titik-titik air berwarna 

kecoklatan. I. hispidus dapat ditemui sepanjang tahun, dapat tumbuh dimana-

mana, tidak berbau dan tidak berasa, tidak dapat dimakan. Serangan „white rot‟ I. 

hispidus pada pohon yang terinfeksi akan melemahkan kayu sehingga batang atau 

cabang dapat keropos dan tumbang. 
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5.  Piptoporus betulinus  

 

Gambar 5. Piptoporus betulinus 

 

Piptoporus betulinus merupakan spesies dari famili Hymenochaetaceae, saat 

masih muda berbentuk seperti alat pencukur tukang cukur rambut sehingga umum 

disebut Razor Strop Fungus. Tudung buah P. betulinus berukuran 5-30 x 5-20 cm 

dengan ketebalan 2-5 cm . Permukaan atas tudung halus berwarna putih krem 

sampai coklat kekuningan atau coklat keabuan dengan tepi yang menggulung, 

daging tubuh buah tebal berwarna putih. Saat ditemukan badan buah P. betulinus 

berdiameter 6 cm dengan tebal 2 cm. Tudung buah P. betulinus saat muda 

berwarna coklat keabuan, seiring pertumbuhan akan berubah menjadi coklat tua 

pada bagian atas dan putih pada bagian bawah. Tubuh buah P. betulinus akan 

tumbuh sendiri-sendiri atau tidak berkoloni tetapi dalam satu pohon inang bisa 

tumbuh beberapa jamur tersebut. P. betulinus ditemukan di daerah pertambakan 

pada batang utama pohonA. marina pada luka pohon yang terbuka. P. betulinus 

dapat ditemui sepanjang tahun, tumbuh pada batang dan cabang pohon hidup atau 

yang hampir mati. Dapat tumbuh dimana-mana, berbau khas jamur dan berasa 

pahit, ketika muda dapat dimakan. P. betulinus parasit pada pohon tetapi bisa 

menjadi saprofit ketika pohon telah mati dan menyebabkan penyakit brown rot 

pada pohon inangnya. 
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6. Fomitopsis pinicola  

 

Gambar 6. Fomitopsis pinicola 

 

Fomitopsis pinicola merupakan spesies dari famili Hymenochaetaceae, 

berbentuk seperti kipas, berukuran 5-20 x 5-10 cm dengan tebal 3-15 cm, 

permukaan atas tudung bergelombang membentuk zonasi konsetris, berwarna 

hitam keabuan di tengah, kemudian oranye merah kecoklatan dengan tepi 

berwarna kekuningan. Daging buah keras berwarna krem sampai kuning tua. Saat 

ditemukan di daerah pertambakan badan buah F. pinicola berdiameter 5 cm 

dengan tebal 2 cm menempel pada batang utama pohon A. marina. Permukaan 

atas F. pinicola terdapat zonasi yang berwarna kehitaman, kemudian dikelilingi 

zonasi berwarna orange merah dan tepi luar berwarna putih kekuningan. F. 

pinicola tumbuh musiman, dapat tumbuh dimana-mana, tidak berbau dan tidak 

berasa, tidak dapat dimakan dan dapat menyebabkan penyakit brown rot pada 

pohon.  

 

7.  Inonotus radiatus  

 

Gambar 7. Inonotus radiates 
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Inonotus radiatus merupakan spesies dari famili Hymenochaetaceae, berbentuk 

seperti kipas yang datar atau rata membulat dengan tepi bergelombang, berukuran 

3-10 x 2-6 cm dengan tebal 1-2 cm, bisa membentuk koloni bertumpuk-tumpuk, 

berwarna coklat kekuningan dengan tepi berwarna kuning pucat. Saat ditemukan 

di daerah pertambakan badan buah I. radiatus berdiameter antara 14-25 cm 

dengan tebal 2-3 cm menempel pada batang utama pohon A. alba. Permukaan atas 

tudung I. radiatus berwarna kuning kecoklatan, terdapat bintik kemerahan dekat 

tepi ketika masih muda, seiring pertumbuhan akan berubah menjadi coklat bahkan 

menjadi hitam saat telah tua. Bagian tepi tudung buah yang berwarna pucat akan 

semakin menajam pula seiring bertambahnya usia. Mempunyai pori 3-4 per mm 

dengan kedalaman 3-10 mm. I. radiatus dapat ditemui sepanjang tahun, tumbuh 

pada batang dan cabang pohon yang keras, dapat tumbuh dimana-mana, tidak 

berbau, berasa pahit, dan tidak dapat dimakan. I. radiatus dapat menyebabkan 

penyakit white rot pada pohon.  

 

8. Schizophyllum commune  

 

Gambar 8. Schizophyllum commune 

 

Schizophyllum commune merupakan spesies dari famili Schizophyllaceae, 

memiliki ciri berukuran kecil, berbentuk kipas pipih, permukaan bagian bawahnya 

berbentuk gill¸ permukaan bagian atas tubuh buahnya tampak berambut. Spesies 

ini tidak dapat dimakan. S. commune berbentuk seperti kerang sampai menyerupai 

kipas, berukuran Ø 1-4 cm, tubuh buah berwarna pucat sampai abu-abu, sisi 

lateral digunakan menempel pada batang atau cabang tumbuhan inang, saprofit, 

permukaan atas tudung ditutupi bulu-bulu halus berwarna putih sampai putih 

keabu-abuan. Pada bagian bawah tudung terdapat „pseudo-gill‟ berbentuk seperti 
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lipatan yang membagi bawah tudung secara radial sehingga sering disebut „split-

gills‟. Saat ditemukan di daerah pertambakan badan buah S. commune 

bergerombol yang berdiameter antara 1-1,5 cm dengan tebal 0,1 cm dan 

menempel di batang pohon A. marina yang telah terpotong, tumbang dan mati. S. 

commune berumur panjang, adaptif, dapat ditemui sepanjang tahun, tumbuh pada 

batang atau cabang pohon yang hampir mati maupun yang telah mati, dan dapat 

dijumpai di belahan dnia manapun asalkan iklim memungkinkan „split-gills 

fungus‟ ini untuk tumbuh. Jamur ini banyak digunakan di Jepang sebagai obat anti 

tumor. Namun, jamur ini merupakan salah satu Basidiomycetes berfilamen yang 

dapat membentuk koloni dan menyebabkan infeksi berat pada manusia. 

 

9. Ganoderma applanatum  

 

Gambar 9. Ganoderma applanatum 

 

Ganoderma applanatum merupakan spesies dari famili Ganodermataceae. G. 

applanatum tampak tebal dan keras, berbentuk seperti tudung berwarna merah 

kecoklatan tapi berwarna coklat permanen saat tercekam, ukuran tudung Ø 10-70 

x 5-30 cm dengan tebal 2-10 cm, permukaan tudung atas beralur membentuk 

gumpalan halus, bagian bawah tudung berpori dengan jumlah 5-6 pori per mm 

[9]. Jamur besar ini menyebabkan area sekitarnya berwarna coklat karena tertutupi 

oleh debu coklat ketika melepaskan spora. Saat ditemukan di daerah pertambakan 

badan buah G. applanatum berdiameter 17 cm dengan tebal 4cm menempel di 

batang pohon A. marina yang terluka. G. applanatum biasa tumbuh pada pohon 

yang hampir mati, tumbuh musiman, berbau seperti jamur pada umumnya, pahit, 

kosmopolit, saprofit. G. applanatum merupakan jamur yang tidak berbahaya, tapi 
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terlalu keras untuk dimakan. G. applanatum merupakan penyebab white rot di 

banyak pohon berkayu keras.  

 

10.  Inonotus dryadeus  

 

Gambar 10. Inonotus dryadeus 

 

Inonotus dryadeus merupakan spesies dari famili Hymenochaetaceae, 

berbentuk seperti batang memanjang tebal dengan tepi rata, tebal dan membulat, 

dapat mencapai panjang 40 cm, dengan tebal 2-15 cm, tudung buah (caps) 

menyatu, berwarna kuning pucat. Saat ditemukan di daerah pertambakan badan 

buah I. dryadeus berdiameter antara 15 cm dengan tebal 4 cm menempel pada 

batang utama pohon A. marina. Permukaan atas tudung I. dryadeus berwarna 

kuning pucat berlekuk-lekuk.I. dryadeus dapat ditemui sepanjang tahun, tumbuh 

pada batang dan cabang pohon yang keras, dapat tumbuh dimana-mana, tidak 

berbau, berasa pahit, dan tidak dapat dimakan. I. dryadeus bersifat parasit pada 

pohon tetapi bisa menjadi saprofit ketika pohon telah mati dan dapat 

menyebabkan penyakit white rot pada pohon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

11.  Inonotus rheades  

 

Gambar 11. Inonotus rheades 

 

Inonotus rheades merupakan spesies dari famili Hymenochaetaceae, berbentuk 

seperti kipas tebal dengan tepi rata, tebal dan membulat, berukuran 4-15 cm 

dengan tebal 2-9 cm, bisa membentuk koloni bertumpuk-tumpuk, berwarna coklat 

kekuningan. Saat ditemukan di daerah pertambakan badan buah I. rheades 

berdiameter antara 12 cm dengan tebal 2 cm menempel pada batang utama pohon 

A. marina. Permukaan atas tudung I. rheades berwarna kuning kecoklatan dan 

ditumbuhi oleh lumut. I. rheades dapat ditemui sepanjang tahun, tumbuh pada 

batang dan cabang pohon yang keras, dapat tumbuh dimana-mana, tidak berbau, 

berasa pahit, dan tidak dapat dimakan. I. rheades dapat menyebabkan penyakit 

white rot pada pohon. 

Sumber lain berdasarkan hasil penelitian oleh  Achmad. (2004) menyebutkan 

bahwa jenis fungi yang terdapat pada vegetasi mangrove terdiri 

dariAspergillussp., Penicillium sp., Talaromyces sp., Eupenicillium sp., 

Trichoderma sp. dan fungi tak berkonidia. Semua genus tersebut termasuk kelas 

Deuteromycetes. 

 

2.3 Ekosistem Mangrove 

Mangrove adalah sekumpulan tumbuhan–tumbuhan Dicotyledoneae dan atau 

Monocotyledoneae terdiri atas jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan 

taksonomi sampai dengan taksa kelas (unrelated families) tetapi mempunyai 

persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi 

oleh pasang surut (Kepmen LH No. 201 Tahun 2004). 
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Hutan mangrove merupakan hutan masyarakat hutan halofil yang menempati 

bagian zona intertidal tropika dan subtropika, berupa rawa atau hamparan lumpur 

yang terbasahi oleh pasang surut (Longman, Jenik, Monkhouse, Small, 1978. 

Moore; 1977 in Hafiz. 2014). 

Menurut Nybaken. (1988), tumbuhan atau vegetasi mangrove terdiri dari atas 

pohon dan semak yang tergolong kedalam 8 famili. Mangrove terdiri atas 12 

genera tumbuhan berbunga, yaitu: Avicenniea, Sonneratia, Rhyzopora, Brugueira, 

Ceriops, Xylocarpus, Lumnitzera, Laguncularia, Aegiceras, Aegiatilis, Snaeda 

dan Conocarpus. 

Hutan mangrove di Indonesia mempunyai keragaman jenis yang tinggi, yaitu 

memiliki 89 jenis tumbuhan yang terdiri atas 35 jenis pohon, 5 jenis terna, 9 jenis 

perdu, 9 jenis liana, 29 jenis epifit dan 2 jenis parasit (Nontji, 1987). Namun 

demikian, hanya terdapat kurang lebih 47 jenis tumbuhan yang spesifik hutan 

mangrove. Sedikitnya pada hutan mangrove terdapat satu jenis tumbuhan sejati 

dominan yang termasuk kedalam empat famili: Rhizophoraceae (Rhizopora, 

Brugueira, dan Ceriops), Sonneratiaceae (Sonneratia), Aviceniaceae (Avicennia), 

dan Meliaceae (Xylocarpus) (Bengen. 2003). 

Mangrove merupakan suatu komunitas vegetasi pantai wilayah tropis yang 

didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang 

mampu tumbuh di perairan asin. Mangrove sebagai suatu komunitas vegetasi 

pantai tropis dan sub tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang 

mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur 

(Bengen, 2004). 

Menurut Panjaitan. (2002), Komunitas mangrove tumbuh baik pada pantai 

berlumpur yang terlindung dan teluk, pada umumnya pohon-pohonnya berbatang 

lurus dengan ketinggian mencapai 3,5 sampai dengan 4,5 m. Pada daerah pantai 

berpasir dan terumbu karang, mangrove tumbuh kerdil dan rendah dengan batang 

yang bengkok-bengkok. Jenis mangrove mempunyai habitat segresi (terpisah, 

terasing), tergantung pada tinggi tempat dari permukaan laut, salinitas, keadaan 

tanah dan sebagainya. 
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2.3.1 Fungsi Mangrove 

Menurut Wibisono. (2010), fungsi hutan mangrove memiliki banyak fungsi 

yaitu: 

1) Sebagai tempat peralihan dan penghubung antara lingkungan darat dan 

lingkungan marine. Karenanya sifat-sifat biota yang hidup didalamnya 

mempunyai ciri-ciri khas yang merupakan pertemuan antara biota yang 

sepenuhnya hidup didarat dengan biota yang sepenuhnya hidup diperairan laut 

misalnya berbagai jenis ketam, kepiting (Scylla/Crustacea), mimi (Limulus 

Tachypleus) yang semua nya sebagai hewan pemakan serasah. 

2) Sebagai penahan erosi pantai karena hempasan ombak dan angin serta sebagai 

pembentuk daratan baru. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem perakaran 

vegetasi hutan mangrove yang begitu rumit tersebar dibawah permukaan tanah. 

3) Merupakan tempat ideal untuk berpijah dari berbagai jenis larva ikan dan 

udang yang memiliki nilai ekonomis penting seperti misalnya, larva ikan 

julung-julung, larva ikan belanak, larva udang dari jenisPeneus merguensis dan 

sebagainya. 

4) Sebagai cadangan sumber alam (bahan mentah) untuk dapat diolah menjadi 

komoditi perdagangan yang bisa menambah kesejahteraan penduduk setempat. 

 

2.3.2 Jenis Mangrove Rhizopora sp 

Pada umumnya, vegetasi yang tumbh di kawasan mangrove mempunyai variasi 

yang seragam, yakni hanya terdiri atas satu strata yang berupa pohon-pohon 

berbatang lurus dengan tinggi pohon mencapai 20 m – 30 m. Jika tumbuh di 

pantai berpasir atau terumbu karang, tanaman akan tumbuh kerdil, rendah dan 

batang tanaman seringkali bengkok (Arief. 2003). 

Hutan mangrove terdiri atas berbagai jenis vegetasi. Beberapa jenis 

yangdikenal antara lain Tanjang Wedok (Rhizopora apiculata) atau bakau putih 

atau bakau gede, Tanjang Lanang (Rhizopora Mucronata) atau bakau hitam atau 

bakau leutik dan bakau (Rhizopora Stylosa) (Arief. 2003).  

Beberapa jenis yang masih satu famili, khusunya jenisRhizopora spp, berbeda 

dalam hal ciri-ciri pertumbuhan akar Rhizopora Mucronata dan Rhizopora 

Apiculata tumbuh tegak dan menjangkar bagai busur panah, sedang Rhizopora 
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stylosa justru memanjang, rebah dan sedikit menjangkar.Buah Rhizopora 

Apiculata agak pendek dan lurus. Namun jika tidak benar-benar telitiakan 

terkecoh dengan jenis Rhizopora Stylosa yang juga berbentuk hampir sama 

dengan Rhizopora Mucronatahanya buah RhizoporaStylosa kurus dan kecil 

(Arief, 2003). 

 

2.3.3 Klasifikasi Jenis Rhizopora sp 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor. (2006) dalam kegiatan 

“Wetlands International Indonesian Program” yang melakukan identifikasi jenis-

jenis mangrove di Indonesia mengemukakan bahwa telah berhasil dijumpai 3 jenis 

spesies mangrove pada kelompok Rhizopora sp yakni Rhizopora apicullata, 

Rhizopora mucronata, dan Rhizopora stylosa. 

a) Rhizopora apicullata 

Pohon dengan ketinggian mencapai 30 m dengan diameter batang mencapai 50 

cm. Memiliki perakaran yang khas hingga mencapai ketinggian 5 meter, dan 

kadang-kadang memiliki akar udara yang keluar dari cabang. Kulit kayu berwarna 

abu-abu tua dan berubah-ubah. 

Berkulit, warna hijau tua dengan hijau muda pada bagian tengah dan 

kemerahan dibagian bawah. Gagang daun panjangnya 17-35 mm dan warnanya 

kemerahan. Unit & Letak : sederhana & berlawanan. Bentuk: elips menyempit. 

Ujung: meruncing. Ukuran: 7-19 x 3,5-8 cm. 

Biseksual, kepala bunga kekuningan yang terletak pada gagang berukuran <14 

mm. Letak : Di ketiak daun. Formasi: kelompok (2bunga per kelompok). Daun 

mahkota: 4; kuning-putih, tidak ada rambut, panjangnya 9-11 mm. Kelopak 

bunga: 4; kuning kecoklatan, melengkung. Benang sari: 11-12; tak bertangkai. 

Buah kasar berbentuk bulat memanjang hingga seperti buah pir, warna coklat, 

panjang 2-3,5 cm, berisi satu biji fertil. Hipokotil silindris, berbintil, berwarna 

hijau jingga. Leher kotilodon berwarna merah jika sudah matang. Ukuran: 

Hipokotil panjang 18-38 cm dan diameter 1-2 cm., halus, dalam dan tergenang 

pada saat pasang normal. Tidak menyukai substrat yang lebih keras yang 

bercampur dengan pasir.  
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b) Rhizopora mucronata 

Pohon dengan ketinggian mencapai 27 m, jarang melebebihi 30 m.  Batang 

memiliki diameter hingga 70 cm dengan kulit kayu berwarna gelap hingga hitam 

dan terdapat celah le. Akar tunjang dan akar udara yang tumbuh dari percabangan 

bagian bawah.Daun berkulit. Gagang daun berwarna hijau, panjang 2,5-5,5 cm. 

Pinak daun terletak pada pangkal gagang daun berukuran 5,5-8,5 cm. Unit & 

memanjang. Ujung meruncing. Ukuran 11-23 x 5-13 cm.Gagang kepala bunga 

seperti cagak, bersifat biseksual, masing-masing menempel pada gagang individu 

yang panjangnya 2,5-5 cm. Letak: di ketiak daun. Formasi: Kelompok (4-8 bunga 

per kelompok). Dau mahkota: putih, ada rambut 9 mm. Kelopak bunga: kuning 

pucat, panjangnya 13-19 mm. Benang sari: 8 tak bertangkai. Di areal yang sama 

dengan  R.apiculata tetapi lebih toleran terhadap substrat yang lebih keras dan 

pasir.  

 

c) Rhizopora stylosa 

Daun berkulit, berbintik teratur dilapisan bawah. Gagang daun berwarna hijau, 

panjang gagang 1-3,5 cm dengan pinak daun daun panjang 4-6 cm. Unit & Letak: 

sederhana & berlawanan. Bentuk: elips melebar. Ujung: meruncing ukuran: 

meruncing. Gagang kepala bunga seperti cagak, biseksual, masing masing 

menempel pada gagang individu yang panjangnya 2,5-5cm. Letak: di ketiak daun. 

Formasi: kelompok (8-16 bunga per kelompok). Daun mahkota: putih, ada 

rambut. 8 mm. Kelopak bunga: kuning hijau, panjangnya 13-19 mm. Benang sari: 

dan sebuah tangkai putik, panjang 4-6 mm. Panjangnya 2,5-4 cm, berbentuk buah 

pir, berwarna coklat, berisi 1 biji fertil. Hipokotil silindris, berbintil agak halus. 

Leher kotilodon kuning kehijauan ketika matang. Ukuran: hipokotil: panjang 20-

35 cm (kadang sampai 50 cm) dan diameter 1,5-2,0 cm. Tumbuh pada habitat 

yang beragam di daerah pasang surut: lumpur, pasir dan batu. 

 

2.3.4 Serasah Mangrove 

Menurut Bengen. (2004), tumbuhan mangrove sebagaimana tumbuhan lainnya 

mengkonversi cahaya matahari dan zat hara menjadi jaringan tumbuhan (bahan 

organik) melalui proses fotosintesis. Mangrove merupakan sumber makanan 
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potensial dalam berbagai bentuk, bagi semua biota yang hidup di ekosistem 

mangrove. Berbeda dengan ekosistem pesisir lainnya, komponen dasar dari rantai 

makanan di ekosistem mangrove bukanlah tumbuhan mangrove itu sendiri, tetapi 

serasah yang berasal dari tumbuhan mangrove (daun, ranting,buah, batang, dan 

sebagainya). 

Sebagian serasah mangrove didekomposisi oleh bakteri dan fungi menjadi zat 

hara terlarut yang dapat langsung dimanfaatkan oleh fitoplankton, alga ataupun 

tumbuhan mangrove itu sendiri dalam proses fotosintesis, sebagian lagi sebagai 

partikel serasah (detritus) dimanfaatkan oleh ikan, udang dan kepiting sebagai 

makanannya (Bengen. 2004). 



 

 

 BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan November 2016. bertempat di perairan 

Sungai Carang, Kota Tanjungpinang. Isolasi jamur dilakukan di Laboratorium 

Ilmu Kelautan dan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 12. Peta lokasi penelitian 

 

3.2 Persiapan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi laboratorium. Penelitian 

eksplorasi dengan cara mengisolasi jamur dari serasah daun mangrove Rhizopora 

sp dari perairan sungai carang. Pengumpulan sampel serasah daun dengan 

menggunakan filling bag dengan jaring. Titik penempatan filling bag dilakukan 

pada 3 titik berdasarkan bagian hulu, tengah, dan hilir. 
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3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

 

3.3.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adala h laminar flow cabinet, 

autoklaf, oven, cawan petri, jarum ose, bunsen, pengaduk kaca, entkas, pinset, 

kertas saring, incubator, aluminium voil, mikroskop, cover glass, gelas obyek, 

gelas ukur, tabung reaksi, pipet volume, erlenmeyer, penggaris, botol media, 

shaker incubator, sentrifugasi, timbangan analitik. 

 

3.3.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  media PDA (Potato 

Dextrose Agar), larutan NaOCl (Sodium Hipoklorit) 1%, aquades steril, spiritus, 

biakanS.alkohol 70 %, kertas cakram, tissue dan kapas. 

 

3.3.3 Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun serasah mangrove dari 

jennis rhizopora sp yang ada di pesisir perairan sungai carang, kota tanjung 

pinang. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pengambilan Sampel di Lapangan 

Pengambilan dan penampungan serasah daun mangrove dilakukan dengan 

menggunakan filling bag yang diletakkan dibawah pohon mangrove Rhizopora sp. 

Diletakkan selama 1 minggu dan setelah itu diambil dengan 3 helai daun yang 

tertampung dalam filling bag. Masukkan kedalam kantong sampel dan masukkan 

dalam ice box berisi es dan siap dianalisis di laboratorium. 

 

3.4.2 Sterilisasi Alat dan Bahan 

Sterilisasi alat dan bahan dengan cara membungkus alat-alat dengan 

alumunium foil, kemudian memasukkannya ke dalam aut oklaf pada suhu 121
0
C 

dengan tekanan 15 psi (per square inchi) selama 15 menit. 
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3.4.3 Pembuatan Media 

Media PDA, cara pembuatannya sebagai berikut: 

a) Menyiapkan media PDA sebanyak 20 gram larutkan dalam 1000 ml akuades 

steril 

b) Memasukkan semua bahan tersebut ke dalam labu erlemenyer 

kemudiandipanaskan dan diaduk sampai homogen. 

c) Kemudian memasukkanya ke dalam autoklaf selama 15 menit pada suhu121
0
C 

dengan tekanan 15 psi. 

d) Setelah itu menuangkan larutan PDA tersebut ke dalam cawan petridengan 

ketebalan media ± 5 ml dan menutupnya, kemudian didiamkan sampai 

membeku. 

e) Membiarkan media tersebut selama 24 jam pada suhu kamar sebelum 

digunakan. 

 

3.5 Isolasi Jamur Serasah daun mangrove Rhizopora sp 

Serasah daun mangrove rhizopora sp dicuci dengan air. Setelah pencucian, 

dilakukan sterilisasi permukaan dengan memasukkannya ke dalam larutan alkohol 

70 % selama 2 menit, dilanjut kan ke dalam larutan NaCl 1 % selama 2 menit 

kemudian dikeringkan dengan tissue steril. Setelah itu dibilas dengan aquadest 

steril ± 1 menit diulang dua kali, lalu ditempelkan di atas cawan petri yang berisi 

media PDA (kontrol steril). Kemudian ditanam pada cawan petri yang berisi 

media PDA. Pengamatan dilakukan setiap hari sampai tampak jamur yang tumbuh 

dengan melihat perbedaan warna. Kemudian siapkan jarum ose steril dan media 

PDA yang siap ditanami jamur. Ambil pada bagian warna yang berbeda dengan 

jarum ose, bentuk pola Z pada cawan berisi PDA. Kemudian jamur tersebut 

diisolasi dan dimurnikan pada media PDA baru.  

 

3.5.1 Pemurnian Jamur 

Medium yang digunakan untuk pemurnian jamur yaitu medium PDA. Jamur 

yang tumbuh pada medium PDA, dimurnikan masing-masing pada medium plat 

dan media miring PDA. Kemudian diinkubasi selama 24 - 48 jam pada suhu 25
0
C, 

setelah inkubasi dilakukan pengamatan terhadap bentuk dan warna koloni pada 
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medium PDA. Setiap koloni yang berbeda bentuk maupun warnanya disubkultur 

lagi pada medium PDA baru. 

 

3.5.2 Identifikasi Isolat Jamur 

Jamur  yang telah diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 25
0
C tadi di 

identifikasi berdasarkan ciri-ciri makroskopis. Pengamatan ciri-ciri makroskopis 

dengan cara langsung melihat bentuk dan warna koloni jamur . Sedangkan 

pengamatan ciri-ciri mikroskopis dengan menggunakan mikroskop binokuler. 

Pembuatan preparat untuk pengamatan yang menggunakan mikroskop binokuler 

adalah sebagai berikut: 

1) Media agar diambil dari cawan petri dengan jarum ose 

2) Potongan media tersebut diletakkan di atas obyek glass 

3) Konidia atau spora dari biakan murni jamur diambil dengan jamur ose 

4) Inokulum jamur diletakkan di atas potongan media pada obyek glass. 

5) Obyek glass ditutup dengan cover glass kemudian ditekan secara perlahan 

6) Preparat tersebut diletakkan di atas tissue basah yang diletakkan di atas 

penampan plastik dan di inkubasi selama 3-4 hari 

7) Morfologi jamur (bentuk dan ukuran hifa, konidia, spora) yang terbentuk 

diamati dengan menggunakan mikroskop binokuler dengan perbesaran 400x, 

kemudian Preparat jamur diidentifikasi dengan menggunakan buku identifikasi 

jamur karangan Barnett. (1972). 



 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Hasil 

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian mikrofungi endofit pada serasah  

mangrove dan daun mangrove adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Jenis-jenis mikrofungi endofit pada serasah dan daun mangrove  

Jenis Mikrofungi 
Daun Mangrove Serasah Mangrove 

Hijau Daun Kuning Daun Coklat 

Gliocadium sp. + - - 

Cladosporium sp. + - - 

Cladosporium sp. + - - 

Acrophialophora sp. - + - 

Absidia sp. - + - 

Cladosporium sp. - + - 

Absidia sp. - - + 

Aspergilus sp. - - + 

Chloridium sp. - - + 

 

 

 

Tabel 2. Jenis jamur endofit yang diisolasi di stasiun I 

Stasiun I 

A 

 
 

B 

 

 

 

 

 

Keterangan : + Ditemui jenis mikrofungi 

  - Tidak ditemui jenis mikrofungi 
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C 

 
 

Keterangan : 

A. Gliocladium sp. 

B. Acrophialophora sp. 

C. Absidia sp. 

 

Tabel 3. Jenis jamur endofit yang diisolasi dari stasiun II 

Stasiun II 

A 

 
 

B 
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C 

 

 
 

Keterangan : 

A. Cladosporium sp. 

B. Absidia sp. 

C. Aspergillus sp. 

 

Tabel 4. Jenis jamur endofit yang diisolasi dari stasiun III 

Stasiun III 

A 

 

 
 

B 
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C 

 
 

Keterangan : 

A. Cladosporium sp. 

B. Cladosporium sp. 

C. Chloridium sp. 

 

4.2 Pembahasan 

Deskripsi Mikrofungi 

1. Gliocladium sp 

Menurut Alexopoulus,  Mims.  (1979), Gliocladium sp. diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

    

Gambar 13. Koloni Gliocladium sp.  

Taksonomi  

Kingdom : Mycetaceae  

Filum : Amastigomycota  

Sub Divisi : Deuteromycotina  

Class : Deuteromycetes  

Ordo : Hypocreales  

Famili : Hypocreaceae  

Genus : Gliocladium (Corda, 1840) 
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Koloni tumbuh sangat cepat dan mencapai diameter 5-8 cm dalam waktu lima 

hari pada suhu 20° C di medium PDA. Konidiumnya berbentuk bulat telur 

pendek, berdinding halus, agak besar, dan kebanyakan berukuran (4,5-6) x (3,5-4) 

μm (Soesanto, 2008). 

Jamur ini sangat toleran terhadap CO2. Pada medium yang mengandung NaCl 

5%, jamur tampak mengalami penurunan pertumbuhan dan pensporaan. 

Kebutuhan nutrisi jamur.  Pada stadium awal infeksi mikoparasit, tampak terjadi 

perubahan kelenturan inang,  yang memampukan glukosa dan nutrisi lain diserap 

dari sitoplasma inang. Jamur antagonis Gliocladium sp. tidak berpengaruh 

antagonisme terhadap jamur mikoriza asbuskular (Soesanto, 2008). 

Pada pengendalian hayati, perkecambahan konidia atau klamidospora akan 

memudahkan agensia hayati seperti Gliocladium sp dapat menghambat jamur 

penyebab penyakit, diduga enzimnya beta glucanase. Gliocladium sp mampu 

menekan Sclerotium rolsfii sampai 85% secara in-vitro. Gliocladium sp. dapat 

mengeluarkan antibiotik gliotoksin, glioviridin, dan viridin yang bersifat fungi 

statik. Gliotoksin dapat menghambat cendawan dan bakteri, sedangkan viridin 

dapat menghambat cendawan. Gliocladium sp dapat tumbuh baik pada substrat 

organik, media kering, dan kondisi asam sampai sedikit basa (Winarsih, 2007). 

Penambahan Gliocladium sp. ke dalam tanah sangat diperlukan karena  

populasinya dapat mengendalikan cendawan patogen, daya antagonis tanah akan. 

Hal ini karena jumlah cendawan yang memarasit patogen akan semangkin banyak 

ruang yang ditempati oleh Gliocladium sp. semangkin luas sehingga jamur tidak 

berkesempatan untuk mendekati tanaman, selain itu antibiotik yang dihasillkan 

akan semangkin baik untuk membunuh patogen. Mikroorganisme tanah seperti 

Gliocladium sp. dan bakteri dapat bertindak sebagai dekomposer dan juga sebagai 

agen pengendali hayati patogen tanaman hal ini memberikan harapan untuk 

mengurangi penggunaan fungisida sintetik. Namun populasi mikrorganisme 

tersebut di dalam tanah sedikit sehingga perlu melakukan inokulasi atau 

mengoptimalkan lingkungan hidupnya (Winarsih, 2007). 
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2. Acrophialophora sp. 

Acrophialophora sp. adalah  jamur saprofit  termofilik yang mampu merusak 

pernapasan manusia dan hewan ternak  (Coenye et al. 2002) 

Koloni  cepat  tumbuh warnanya coklat  keabu-abuan  dengan  dibaliknya  

hitam. Konidiofora tunggal,  memiliki  hifa tegak lurus,  meruncing  ke  arah  

puncak,  coklat  muda, berdinding kasar, panjang, 2-5 µm, dengan  Phialia  

berbentuk  labu halus  berdinding. Konidia berantai panjang, limoniform, bersel 

satu, berwarna coklat muda, dengan band-band spiral samar. Suhu optimum 

tumbuh  40
o
C dan 50

o
C maksimum (Sandoval et al. 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14.  Acrophialophora sp. 

Taksonomi 

Kingdom : Fungi 

Filum : Ascomycota 

Kelas : Incertae sedis 

Ordo : Incertae sedis 

Famili : mitosporic Ascomycota 

Genus : Acrophialophora (Samson. 1970) 

 

Acrophialophora sp. tumbuh pesat pada PDA potato dextrose  agar dan 

ditandai dengan koloni yang berwarna coklat biasanya keabu-abuan pada atas dan 

coklat tua pada bagian bawah. Namun, variasi besardalam fitur kolonial jamur ini 

telah diamati, termasuk variasi dalam pigmentasi isolat dari cahaya 

oranye pucat abu-abu yang menyebabkan kesulitan dalam pengamatan 

makroskopik identifikasi mikologi. Oleh karena itu, isolat diidentifikasi atas dasar 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ascomycota
http://www.uniprot.org/taxonomy/108599
http://www.uniprot.org/taxonomy/389487


28 

 

 

 

fitur  sebagai berikut : mereka tahan panas, menunjukkan pertumbuhan yang baik 

pada  42°C; mikroskopis, mereka dipamerkan pucat miselia coklat, 1,5-3,5 

diameter, dan basal bersama phialides memanjang yang  timbul akibat hifa 

vegetatif tungal (Arthur et al. 2001). 

 

3. Absidia Sp. 

Absidia adalah genus fungi dari family mucoraceae ordo mucorales, jamur 

yang berpijar dan tersebar diseluruh dunia, berada dialam bebas. Jamur ini dapat 

mengganggu kesehatan. Absidia  Sp. biasanya ditemukan pada tumbuh-tumbuhan 

atau tanaman yang membusuk dari tanah, makanan yang tercemar, tumbuh pada 

roti, dan udara. Jamur ini juga dikenal jamur pembusuk.  

   

Gambar 15. Absidia sp. 

Taksonomi 

Kingdom: Fungi 

Filum: Zygomycota 

Subphylum: Zygomycotina 

Class: Zygomycetes 

Order: Mucorales 

Family: Mucoraceae  

Genus: Absidia (Van Tieghem. 1878) 

 

Pada saat ini ditemukan 21 spesies absidia. Dari sepesies yang ada Absidia 

corymbifera merupakan jamur yang patogen. Absidia corymbifera banyak 

menibulkan kasus kesehatan  pada manusia. Absidia corymbifera biasanya juga 
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menkontaminasi hewan berdarah panas umunya sapi. Nama lain dari Absidia 

corymbifera adalahAbsidia romosa dan Mucor corymbifer.  

Menurut Berkhout.  (1923) dalam Kirk et al.  (2013), Absidia corymbifera 

tumbuh dengan cepat pada agar Sabouraud membentuk koloni filamen seperti 

kapas. Di bawah mikroskop tampak hifa yang lebar senositik, dan sporangium 

dalam berbagai stadium, ada yang berisi cairan, granula atau spora sesuai 

sporangiumnya, dan berwarna abu-abu kebiruan setelah dewasa. Diameter koloni 

adalah 3-9 cm, diinkubasi selama 7hari 25
o

C pada medium potato glukosa agar 

(PGA) akan membentuk testur berbulu-bulu dan tidak menghasilkan pigmen. 

Absidia corymbifera merupakan cendawa psychrotolerant-thermophilic 

(Tjokronegoro. 1996). 

Absidia sp. tumbuh pada suhu optimal 35-37
o

C dan pH antara 3,0-8,0. Absidia 

tidak dapat membentuk komplek polisakarida. Sporangiumnya berukuran kecil 

20-120 μm dari diameter koloni. Reproduksi aseksualnya dengan sporangiospora 

yang banyak menghasilkan zygote. Sporangiol yang berukuran kecil berisi 1-30 

spora. Spora tunggal pada sporangial disebut kandida ini terbentuk bersama 

dinding sel. Reproduksi seksualnya menggunakan Zygosporase. Spora yang 

terbentuk akan ditiup angin dan mengkontaminasi inang yang memiliki luka, 

sehingga spora dapat menembus kedalam tubuh inang.Phaeohypho mycosis 

adalah infeksi jamur disebabkan oleh jamur dari kelompok dematicae. Penyebab 

infeksi ini adalah cetakan berpigmen (Dematicae) yang terdistribusi secara luas di 

udara serta membusukkan bahan organik, dan sangat sering berupa kontaminan. 

Beberapa spesies yang paling banyak terdistribusi di daerah tropis dan subtropis 

adalah spesies dari genus ini dan berhubungan dengan penyakit ikan. Jamur ini 

paling sering terisolasi di alam, namun, jumlah mereka akan menurun di habitat 

alaminya selama musim dingin. Jamur ini dapat ditemukan pada tanaman mati, 

tanaman kayu, makanan, jerami, tanah, dan tekstil. Klasifikasinya terdiri dari 

jamur yang tidak ditandai dengan fase seksual silang. Genus ini terdiri dari 30 

spesies. 
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4. Cladosporium sp. 

Spora jamur dari genus Cladosporium dapat ditemukan di udara, tanah dan air. 

Cladosporium membutuhkan kondisi untuk pertumbuhan hidup dengan suhu 

dingin, cuaca lembab, sporulasi, rilis spora, perkecambahan dan pengembangan 

penyakit. Jamur ini aktif pada kelembaban yang tinggi.  

   

Gambar 16. Cladosporium sp. 

Taksonomi 

Kingdom : Fungi 

Filum : Ascomycota 

Kelas  : Dothideomycetes 

Ordo : Capnodiales 

Famili : Davidiellaceae 

Genus : Cladosporium (Link, 1816) 

 

Beberapa spesies dari jamur ini patogen untuk berbagai tanaman, karena dapat 

menyebabkan penyakit tanaman. Jamur umumnya tumbuh sebagai saprofit pada 

sisa tanaman. Dalam sereal, jamur dapat menyebabkan titik hitam sereal, serta 

pada tomat menimbulkan bintik-bintik coklat pada daun. Dalam kondisi yang 

menguntungkan, jamur ini dapat menyebabkan penguraian daun dan (mematikan) 

tanaman. Dilaporkan, pada tahun 1883  di Amerika Selatan dan tahun 1930 di 

Polandia, jamur ini menimbulkan penyakit yang menyebabkan tanaman memiliki 

sedikit bunga pada kultivan di rumah kaca. Jamur akan cepat tumbuh pada media 

agar (Sabouraud agar dengan atau tanpa penambahan antibiotik, tanpa actidione, 

dll) membentuk pigmen gelap (cetakan berpigmen), dan berwarna hijau zaitun 

untuk koloni dengan struktur seperti serbuk. Koloni terbentuk setelah lima hari 

diinkubasi. Identifikasi dan diferensiasi spesies dapat dilakukan setelah 
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penanaman di dalam Potato Dextrose Agar pada suhu 25°C. Identifikasi dan 

diferensiasi spesies jamur ini ditandai oleh koloni dengan diameter 3cm. 

Cladosporium herbarum (Persoon) jika mengkontaminasi suatu bahan bersama 

jamur lain (Alternaria sp. Atau Epicoccum sp.) dapat menyebabkan titik hitam 

pada sereal gandum. Penyakit ini sangat tidak biasa, karena biasanya terjadi pada 

prematur tanaman kering atau tanaman dewasa. Jamur ini juga menyebabkan 

pengurangan kualitas gabah, di mana akumulasi mikotoksin yang disekresikan 

oleh jamur akan tumbuh di permukaan atau di jaringan. Cladosporium 

cucumerinumtelah dikenal sebagai patogen yang dapat menyebabkan penyakit 

kudis pada mentimun, serta gejala-gejala lain yang dapat mempengaruhi daun, 

tangkai daun, batang dan buah.Biasanya bintik-bintik akan timbul dengan 

diameter 3-4 mm disertaicairan zat bergetah. Bintik-bintik ini kemudian dapat 

diserang oleh bakteri pembusuk sekunder. Cladosporium dapat menyebabkan 

reaksi alergi pada manusia, yang kadang-kadang menyebabkan asma. Tidak 

jarang, jamur ini menyebabkan infeksi oportunistikterutama untuk orang-orang 

dengan sistem kekebalan tubuh seperti penderita penyakit hematologi atau AIDS. 

Tlah dilaporkan pula, studi dari atmosfer dari berbagai daerah di Eropa bahwa 

spora Cladosporium sp mendominasi 80% dari semua spora yang terisolasi. 

Tingkat konsentrasi spora Cladosporium di udara (di tiap 1m
3
) dalam sehari 

memiliki variasi yang sangat besar sepanjang tahun, yakni dari nol sampai 

beberapa ribu spora. Di negara - negara Eropa, puncak musim sporulasi 

Cladosporium dan  Alternaria adalah di bulan Juni hingga September. 

 

5. Aspergillus sp. 

Aspergillus adalah suatu jamur yang termasuk dalam kelas Ascomycetes yang 

dapat ditemukan dimana–mana khususnya di alam. Aspergillus tumbuh sebagai 

saprofit pada tumbuh-tumbuhan yang membusuk dan terdapat pula pada tanah, 

debu organik, dan makanan. Aspergillus adalah jamur yang membentuk filamen-

filamen panjang bercabang, dan dalam media biakan membentuk miselia dan 

konidiospora.  
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Gambar 17. Aspergillus sp. 

Taksonomi 

Kingdom : Fungi 

Divisi : Ascomycota 

Kelas : Eurotiomycetes 

Ordo : Eurotiales 

Famili : Trichocomaceae 

Genus : Aspergillus (van Tieghem. 1867) 

 

Aspergillus sp. dapat tumbuh dengan cepat, memproduksi hifa aerial yang 

membawa struktur konidia yang khas yaitu konidiofora yang panjang dengan 

vesikel-vesikel terminal dimana phialid menghasilkan rantai konidia basipetal. 

Spesies ini diidentifikasi menurut perbedaan morfologis dalam struktur ini, yang 

meliputi ukuran, bentuk, tekstur dan warna konidia (Jawetz, 2012). 

Pada media SDA, Aspergillus sp. dapat tumbuh cepat pada suhu ruang 

membentuk koloni yang granular, berserabut dengan beberapa warna sebagai 

salah satu ciri identifikasi. Aspergillus fumigatus koloni berwarna hijau, 

Aspergillus niger berwarna hitam dan Aspergillus flavus koloni berwarna putih 

atau kuning (Jawetz. 2005). 

Aspergillus sp. mempunyai hifa bersekat dan bercabang, pada bagian ujung 

hifa terutama pada bagian yang tegak membesar merupakan konidiofornya. 

Konidiofora pada bagian ujungnya membulat menjadi fesikel. Pada fesikel 

terdapat batang pendek yang disebut sterigmata  Sterigmata atau filadia biasanya 

sederhana berwarna atau tidak berwarna.  Pada sterigmata tumbuh konidia yang 

membentuk rantai yang berwarna hijau, cokelat atau hitam.Spesies dari 
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Aspergillus sp. diketahui terdapat di mana-mana dan hampir tumbuh pada semua 

substrat. Beberapa jenis spesies ini termasuk jamur patogen, misalnya yang 

disebabkan Aspergillus sp. disebut Aspergillosis, beberapa diantaranya bersifat 

saprofit sebagaimana banyak ditemukan pada bahan pangan. 

Toksin yang dihasilkan oleh Aspergillus sp. berupa mikotoksin. Mikotoksin 

adalah senyawa  hasil sekunder  metabolisme jamur. Mikotoksin yang dihasilkan 

oleh Aspergillus sp. lebih dikenal dengan aflatoxin, dapat menyerang sistem saraf 

pusat, beberapa diantaranya bersifat karsinogenik menyebabkan kanker pada hati, 

ginjal, dan perut (Buckle. 2007). 

 

6. Chloridium sp. 

Dari hasil pengamatan, koloni genus ini berwarna hijau tua, testur koloni dan 

rapat. Bentuk pertumbuhan koloni tidak konsentris dan koloni dapat memenuhi 

media saat berumur tujuh hari. Ciri-ciri mikroskopis dari jamur ini adalah 

miselium hialin, bersekat, dan memiliki percabangan sedikit. Konidiofor gelap, 

tidak bersekat konidia hialin. Hal ini sesuai dengan Barnet (1955) yang 

menyatakan bahwa Chloridium memiliki ciri-ciri konidiofor ramping dan 

sederhana, berwarna terang, dan bersepta. Konidia hialin bersel satu, bulat, serta 

tumbuh di ujung dan di bagian samping konidiofor.  

 

    

Gambar 18. Chloridium sp. 

 

Taksonomi 

Kingdom : Fungi 

Filum : Ascomycota 

Kelas : Sordariomycetes 

Ordo : Chaetosphaeriales 
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Famili : Chaetosphaeriaceae 

Genus : Chloridium 

 

Jamur endofit ini mampu menghasilkan senyawa biologi atau metabolit 

sekunder yang diduga sebagai akibat koevolusi atau transfer genetik dari inang ke 

dalam mikroba endofit. Jamur ini mempunyai potensi secara ekonomis dalam 

bidang pertanian sebagai sumber bahan alami agen hayati dalam bidang pertanian. 

Jamur ini diketahui dapat menghasilkan enzim, antibiotik dan metabolit sekunder 

termasuk senyawa anti kanker taksol. Enzim yang dihasilkan jamur jenis ini pun 

beragam jenisnya, diantaranya sellulase, esterase, peroksidase, lipase, silase, dan 

amilase (Ilyas. 2006). 



 

 

 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenis mikrofungi endofit pada 

serasah daun mangrove dan daun mangrove adalah 9 jenis yang di temui di hijau 

yaitu Gliocladium sp. Cladosporium sp. Cladosporium sp, di kuning 

Acrophialophora sp. Absidia sp. Cladosporium sp, di coklat  Absidia sp. 

Aspergillus sp. Chloridium sp. 

 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada seluruh mahasiswa ataupun 

akademisi agar dapat menindak lanjuti penelitian ini guna untuk mengetahui 

potensi dan pemanfaatan jenis mikrofungi yang di dapat dari serasah daun 

mangrove jenis Rhizopora sp. Lebih melengkapi alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam penelitinan dan juga memperbanyak buku identifikasi sehingga 

hasil yang di dapat lebih akurat. 
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Lampiran 1. Pembuatan Media Agar PDA 
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Lampiran 2. Penanaman Sampel Serasah Daun Mangrove 
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Lampiran 3. Tahap Penggoresan 

 

 

 

 
 

Lampiran 4. Hasil dari Penggoresan  

Stasiun I 
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Stasiun II 

   
 

Stasiun III 
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