
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanah Gambut

Menurut Utomo (2008) tanah gambut berdasarkan tingkat kematangannya

ada 3 yaitu:

1. Fibrik (baru mulai mengalami dekomposisi)

Tanah gambut fibrik adalah tanah gambut mentah dengan ciri-ciri

tingginya kandungan kadar serat 2/3 sebelum diremas atau ¾ setelah diremas,

kerapatan lindak (berat volume) rendah (0,06-0,15 ton), kadar air (850 – 3000 %)

berdasarkan berat kering gambut, dan warna gambut coklat kekuningan–coklat

kemerahan (Suryanto, 1996). Oleh karena itu, gambut Fibrik merupakan jenis

gambut yang mengalami subsiden terbesar, karena besar kecilnya subsiden

dipengaruhi oleh tingkat kematangan gambut (Fibrik, hemik, saprik), umur

reklamasi, dan ketebalan lapisan gambut.  Semakin mentah (Fibrik) gambut, maka

semakin besar laju subsidennya. Subsiden adalah proses penurunan permukaan

gambut yang telah direklamasi atau didrainase, karena pertukaran suasana gambut

dari anaerob ke aerob. Pengetahuan laju subsiden sangat penting untuk

perencanaan sistem drainase, pendugaan umur bahan organik tanah, serta

penilaian penggunaan lahan gambut secara optimal dalam rangka  memelihara

kelestarian gambut.

2. Hemik (tingkat dekomposisinya sedang)

Tanah gambut yang sudah mengalami perombakan dan bersifat separuh

matang dan volume seratnya 1/3-2/3 volume kapasitas mengikat air pada gambut

hemik berkisar antara 4,5-8,5 kali berat keringnya.



3. Saprik (tingkat dekomposisinya telah lanjut)

Bahan tanah gambut yang sudah mengalami perombakan lanjut dan

bersifat matang hingga sangat matang dan volume seratnya kurang dari 1/3

volume.  Pada gambut saprik kapasitas mengikat air berkisar <450% dari berat

keringnya. Menurut Najiyati (1997) dan Muslihat (2003) lahan gambut dibagi

menjadi empat tipe berdasarkan kedalamannya, yaitu: (1) lahan gambut dangkal,

yaitu lahan dengan ketebalan gambut 50-100 cm, (2) lahan gambut sedang, yaitu

lahan dengan ketebalan gambut 100-200 cm, (3) lahan gambut dalam, yaitu lahan

dengan ketebalan gambut 200-300 cm dan (4) lahan gambut sangat dalam, yaitu

lahan dengan ketebalan gambut lebih dari 300 cm.

Menurut Chotimah (2009) berdasarkan tingkat kesuburan alami, gambut

dibagi dalam 3 kelompok yakni (1) eutrofik (kandungan mineral tinggi, reaksi

gambut netral atau alkalin), (2) oligotrofik (kandungan mineral, terutama Ca

rendah dan reaksi masam) dan (3) mesotrofik ( terletak diantara keduanya dengan

pH sekitar 5, kandungan basa sedang). Ketebalan atau kedalaman gambut juga

menentukan tingkat kesuburan alami dan potensi kesesuaiannya untuk tanaman.

Gambut  berdasarkan  proses  awal  pembentukannya  sangat ditentukan

oleh unsur dan faktor berikut: (1) jenis  tumbuhan  (evolusi  pertumbuhan flora),

seperti lumut, rumput (herbaceous) dan kayu. (2) proses humifikasi (suhu/iklim).

(3) lingkungan pengendapan (paleogeografi) (Yuleli, 2009).

Gambut terbentuk dari seresah organik yang terdekomposisi secara

anaerobik dimana laju penambahan bahan organik lebih tinggi dari pada laju

dekomposisinya. Di dataran rendah dan daerah pantai, mula-mula terbentuk

gambut topogen karena kondisi anaerobik yang dipertahankan oleh tinggi



permukaan air sungai, tetapi kemudian penumpukan seresah tanaman yang

semakin bertambah menghasilkan pembentukan hamparan gambut ombrogen

yang berbentuk kubah (dome), Gambut ombrogen di Indonesia terbentuk dari

seresah vegetasi hutan yang berlangsung selama ribuan tahun, sehingga status

keharaannya rendah dan mempunyai kandungan kayu yang tinggi (Chotimah,

2009).

2.2 Jamur

Iklim di Indonesia yang panas dan lembab merupakan habitat yang sesuai

bagi kehidupan mikroorganisme tropis termasuk fungi. Fungi dapat hidup pada

berbagai bentuk ekosistem. Jamur (fungi) adalah mikroorganisme yang dapat

menyesuaikan diri dengan keadaan dan paling tahan dibandingkan dengan

golongan lainnya. Berdasarkan kemampuannya mendekomposisi bahan organic.

Selulosa, lignin, tepung, getah, maupun protein dan gula merupakan sumber

bahan makanan yang mudah didekomposisi dan mudah tersedia bagi fungi untuk

hidup dan beraktifitas (Saragih, 2009).

Menurut Samosir (2009) jamur (fungi) adalah organisme yang sel-selnya

berinti sejati (eucariotic), biasanya berbentuk benang, bercabang-cabang, tidak

berklorofil, dinding selnya mengandung kitin, selulosa atau keduanya. Jamur

adalah organisme heterotrof absobtif dan membentuk beberapa macam spora.

Diantara sekitar seratus ribu jenis jamur, sebagian besar meluluh hidup sebagai

saprobe yang berjasa karena melakukan dekomposisi bahan-bahan organik mati.

Lebih kurang 50 jenis menyebabkan penyakit pada manusia dan sekitar  50 jenis

menyebabkan penyakit pada hewan, kebanyakan menimbulkan penyakit kulit.



Diperkirakan bahwa lebih dari 8000 jenis jamur dapat menyebabkan penyakit

pada tumbuhan.

2.2.1 Jenis-Jenis Jamur (fungi)

Menurut Pelczar dan Chan (1986) berdasarkan cara dan ciri reproduksinya

terdapat empat kelas cendawan sejati atau berfilamen di dalam dunia fungi, dan

ciri-ciri utama dari keempat kelas ini dapat dilihat pada Table 2.1. yaitu sebagai

berikut:

Tabel. 2.1. Ciri-ciri utama terpilih bagi kelas-kelas cendawan

Kelas

Ciri-ciri Phycomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Deuteromycetes

Miselium Aseptat atau
senositik

Septat Septat Septat

Spora
aseksual

Sporangiospora,
kadang-kadang
konidia

Konidia Konidia Konidia

Spora
seksual

Zigospora Askospora Besidiospora Tidak diketahui

Habitat
alamiah

Air, tanah dan
hewan

Tanah,
tumbuhan
dan hewan

Tanahdan
tumbuhan

Tanah,
tumbuhan dan
hewan

1. Kelas Phycomycetes

Sebagian besar cendawan ini termasuk ke dalam genus yang lebih tinggi

tingkat perkembangannya di dalam kelas Phycomycetes dan bereproduksi baik

secaara aseksual maupun seksual. Mereka merupakan patogen oportunis; artinya,

tidak menyebakan penyakit pada inang sehat tetapi menyebabkan mikosis (infeksi

oleh cendawan) pada inang terkompromi, yaitu orang-orang yang sudah menjadi



lemah karena penyakit. Infeksi seperti ini dapat bersifat sistemik (merata

keseluruh tubuh), limfatik (melibatkan system limfa), atau sub kutan (di bawah

kulit).

Phycomycetes mempunyai talus miselium yang berkembang dengan baik.

Hifa fertil menghasilkan sporangium pada ujung sporangiospora. Pada talus

Rhizopus, di samping hifa vegetatif dan sporangium terdapat juga hifa seperti akar

yang pendek dan bercabang banyak yang disebut rizoid. Reproduksi seksual pada

beberapa genus terjadi dengan peleburan ujung-ujung hifa multinukleat. Ujung-

ujung ini terdiri dari lepuh-lepuh terminal cabang-cabang hifa .

2. Kelas Ascomycetes

Ascomycetes, kebanyakan hidup sebagai saprofit, Di antara spesies yang

parasitik, beberapa merupakan penyebab penyakit tumbuhan. “potato blight” dan

karat gandum merupakan dua contoh di antaranya. Spesies yang lain yaitu

piedraia hortai, menimbulkan infeksi rambut pada manusia yang dinamakan

piedra hitam; organisme ini menular pada tingkat perfek atau tingkat

pembentukan askosporanya. Banyak khamir yang tergolong kelas Ascomycetes

karena membentuk askospora. Pola sederhana pembentukan askospora tampak

pada daur hidup khamir yang umum, yaitu Schizosaccharomyces. Secara aseksual

genus khamir ini memperbanyak diri melalui pembelahan biner melintang.

Reproduksi aseksual pada Ascomycetes berfilamen adalah dengan pembentukan

konidia dalam jumlah besar (Indrawati, 2006).

3. Kelas Basidiomycetes

Basidiomycetes dicirikan oleh adanya basidiospora yang terbentuk di luar

pada ujung atau sisi basidium. Basidiomycetes yang banyak dikenal meliputi



jamur, cendawan papan pada pepohonan dan cendawan karat serta cendawan

gosong yang menghancurkan serealia. Jamur adalah tubuh buah atau

basidioskarp, yang mengandung basidia bersama basidiosporanya. Dari antara

kurang lebih 12.000 spesies Basidiomycetes tidak ada satupun yang ada

hubungannya dengan penyakit manusia sampai dengan baru-baru ini. Salah satu

jamur yang termasuk dalam kelas cendawan ini yakni jamur Ling zhi (Ganoderma

lucidium).

Pada Basidiomycetes terdapat tiga jenis miselium, yaitu: (1) miselium

primer terbentuk dari pertumbuhan basidiospora, tersusun atas sel uninukleat

sehingga disebut juga homokarion. Sel uninukleat ini terjadi adanya pembentukan

septa (sekat) yang membagi sel multinukleat menjadi uninukleat. (2) miselium

sekunder tersusun atas sel-sel binukleat yang berkembang dari penggabungan dua

sel uninukleat, oleh sebab itu disebut juga miselium dikariotik. Sel-sel binukleat

ini kemudian membelah diri untuk menghasilkan sel-sel binukleat anakan, dan

selanjutnya membentuk basidia. Pada pembelahan sel miselium sekunder ini

terjadi pembentukan “clamp connection”. (3) miselium tersier ditansdai dengan

terbentuknya jaringan kompleks yang berkembang menjadi basidoskarp.

4. Kelas Deuteromycetes

Menurut Aryantha(2004) fungi ini adalah fungi imperfect atau tidak

sempurna karena tidak memiliki fase seksual yang jelas. Morfologi khas dari kelas

ini adalah struktur reproduksi berupa konidia. Sebagian dari kelompok ini adalah

merupakan stadium anamorf dari kelas Ascomycetes dan Basidiomycetes. Fungi

ini banyak terdapat di alam pada berbagai medium seperti makanan, tumbuhan,

minuman, permukaan gelas bahkan juga logam. Deuteromycetes dapat tumbuh



secara optimum pada suhu 29-32oC. Genera yang banyak dikenal bermanfaat bagi

manusia dari fungi ini adalah Aspergillus sp.

Menurut Samosir (2009) Jamur (fungi) ada dua: (1) jamur kayu, sebagian

besar diantaranya tergolong Basidiomycota, antara lain: Volvariella volvaceae,

Pleurotus flabelatus, Pleurotus sajor-caju, Lentinus adodus, Agaricus sp., dan

Auricularia sp. Disamping itu banyak pula Hyphomycetes yang bersifat selulotik,

seperti Trichoderma sp., Alternia sp., Chaetomium sp., Cladosporium sp.,

Fusarium sp., Paecilonyces sp. Yang tumbuh baik pada bahan kayu. Fungi kayu

terutama mendegrasi lignin, selulosa dan hemiselulosa.  Kondisi yang diperlukan

untuk pertumbuhan fungi pembusuk kayu ada empat macam: (a) sumber-sumber

energi dan bahan makanan yang cocok, (b) kadar air kayu di atas titik jenuh serat

kayu, (c) persediaan oksigen yang cukup, dan (4) suhu yang cocok. (2) Jamur

(fungi) tanah, Actinomycetes adalah organisme tanah yang memiliki sifat-sifat

yang umum dimiliki bakteri dan jamur tetapi juga mempunyai ciri khas yang

cukup berbeda yang membatasinya menjadi satu kelompok jelas yang berbeda.

Jumlah acctinomycetes meningkat dengan adanya bahan organik yang mengalami

dekomposisi. Salah satu fungsi utama dari jamur berbenang dalam tanah adalah

untuk menguraikan bahan organik dan membantu bongkah tanah. Disamping

kemampuan ini, ada beberapa spesies tertentu, yakni: Alternia, Aspergillus,

Cladosvorium, Dematium, Gliocladium, Helminthosporium, Humicola dan

Metarhizium.

Genus dan spesies cendawan dalam tanah yang paling umum yaitu:

Zigorhinchus, Mucor, Rhizopus, Penicilium, Aspergillus, Trichoderma, Fusarium

dan Cladosporium. Namun kalau diperhatikan dari sitem penggolongannya,



didalam tanah terdapat 56 species cendawan yang termasuk 11 genus dari

Phicomisetes, 12 species termasuk 8 genus dari Askomisetes, 197 species

termasuk 62 genus cendawan imperfekti (Sutedjo, 1991).

2.2.2 Morfologi Jamur (fungi)

Bagian vegetatif pada jamur (fungi) umumnya berupa benang-benang

halus memanjang, bersekat (septa) atau tidak, dinamakan dengan hifa. Kumpulan

benang-benang hifa tersebut dinamakan dengan miselium. Miselium dapat

dibedakan menjadi dua tipe pokok. (1) mempunyai hifa senositik (coenocytic),

yaitu hifa yang mempunyai banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang,

jadi hifa ini berbentuk tabung halus yang mengandung protoplas dengan banyak

inti. Pembelahan intinya tidak dapat diikuti oleh pembelahan sel. (2) mempunyai

hifa seluler (celluler), hifa terdiri dari sel-sel, yang masing-masing mempunyai

satu atau dua inti (Samosir, 2009).

Menurut pelczar dan chan (1986) tubuh atau talus suatu kapang pada

dasarnya terdiri dari dua bagian: miselium dan spora (sel resisten, istirahat atau

dorman). Miselium merupakan kumpulan beberapa filamen yang dinamakan hifa.

Setiap hifa lebarnya 5-10 µm, dibandingkan dengan sel bakteri yang biasanya

berdiameter 1 um dan disepanjang setiap hifa terdapat sitoplasma bersama. Ada

tiga macam morfologi hifa yaitu: (1) Aseptat atau senosit seperti ini tidak

mempunyai dinding sekat atau septum. (2) septat dengan sel-sel uninukleat. Sekat

membagi hifa menjadi ruang-ruang atau sel-sel berisi nucleus tunggal. Pada

septum terdapat pori-pori di tengah-tengah yang memungkinkan perpindahan

nucleus dan sitoplasma dari suatu ruang ke ruang yang lain. Sungguhpun setiap



ruang suatu hifa yang bersekat tidak terbatasi oleh suatu membran sebagaimana

halnya pada sel yang khas, setiap ruang itu biasanya dinamakan sel. (3) septat

dengan sel-sel multinukleat. Septum membagi hifa menjadi sel-sel dengan lebih

dari suatu nekleus dalam setiap ruang.

2.2.3 Reproduksi Jamur (fungi)

Menurut Pelczar dan Chan (1986) secara alamiah cendawan

berkembangbiak dengan berbagai cara, baik secara aseksual dengan pembelahan,

penguncupan atau pembentukan spora dan dapat pula secara seksual dengan

peleburan nucleus dari dua sel induknya. Pada pembelahan, suatu sel membagi

diri untuk membentuk dua sel anak yang serupa. Pada penguncupan, suatu sel

anak tumbuh dari penonjolan kecil pada sel inangnya. Spora aseksual, yang

berfungsi untuk menyebarkan spesies dibentuk dalam jumlah besar. Ada banyak

macam spora aseksual dan disini akan dibahas 5 macam spora aseksual saja saja

yaitu:

1. Konidiospora atau konidium. Konodium yang kecil dan bersel satu disebut

mikrokonidium. Konidium yang besar lagi bersel banyak dinamakan

makrokonidium. Konidium dibentuk di ujung atau di sisi suatu hifa

2. Sporangiospora. Spora bersel satu ini di terbentuk di dalam kantung yang

disebut sporangium di ujung hifa khusus (sporangiosfor). Aplanospora ialah

sporangiospora nonmotil. Zoospora ialah sporangiospora yang motil,

motilitasnya disebabkan oleh flagellum.

3. Oidium ata artrospora. Spora bersel satu ini terbentuk karena terputusnya sel-

sel hifa.



4. Klamidospora. Spora bersel satu yang berdinding tebal ini sangat resisten

terhadap keadaan yang buruk. Terbentuk dari sel-sel hifa somatik.

5. Blastospora. Tunas atau kuncup pada sel-sel khamir disebut blastospora.

Spora seksual, yang dihasilkan dari peleburan dua nucleus. Terbentuk

lebih jarang, lebih kemudian dan dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan

dengan spora aseksual. Juga hanya terbentuk dalam keadaan tertentu. Ada empat

tipe spora seksual, yaitu sebagai berikut:

1. Askospora. Spora bersel satu ini terbentuk di dalam pundi atau kantung yang

dinamakan askus. Biasanya terdapat delapan askospora dalam setiap askus.

2. Basidiospora. Spora bersel satu ini terbentuk di atas struktur berbentuk gada

yang dinamakan basidium.

3. Zigospora. Spora besar berdinding tebal yang terbentuk apabila ujung-ujung

dua hifa yang secara seksual serasi, disebut juga gametangia, pada beberapa

cendawan melebur.

4. Oospora. Spora ini terbentuk di dalam struktur betina khusus yang disebut

ooginium. Pembuahan telur atau oosfer, oleh gamet jantan yang terbentuk di

dalam anteredium menghasilkan oospora. Dalam setiap oogonium dapat ada

satu atau beberapa oosfe

Reproduksi jamur di alam berlansung dengan cara membentuk spora.

Produksi jamur dapat terjadi secara aseksual maupun seksual, tetapi keduanya

tidak selalu berlansung secara bersamaan. Reproduksi aseksual lebih berperan

bagi kolonisasi spesies. Menurut Saryono, (2002) spora seksual dibentuk melalui

empat proses yaitu: (1) plasmogami, (2) kariogami, (3) meiosis dan (4)

pembentukan spora (oospora, zigospora, askospora atau basidiospora). Sedangkan



spora aseksual dibentuk melalui empat tahapan sebagai berikut: (1) fragmentasi

soma, (2) pemisahan sel somatik menjadi sel anak, (3) perkecambahan sel somatik

atau spora dan (4) produksi spora mitotik (arthospora, klamidospora,

sporangiospora atau konidiospora).

Menurut Pelczar dan Chan (1986) kelas cendawan Phycomucetes,

Ascomycetes, Basidiomycetes dan Deutoromycetes ini tingkat reproduksinya

imperfect juga atau seksualnya belum ditemukan. Namun demikian, untuk

memudahkan dan karena tingkat konidiumnya begitu jelas dan tidak asing lagi,

banyak spesies masih dianggap tergolong ke dalam kelas ini meskipun tingkat

seksualnya sekarang telah diketahui dengan baik. Kapang yang tergolong genus

Penicilium dan Aspergillus diklasifikasikan sebagai Deuteromycetes meskipun

tingkat pembentukan askosporanya telah ditemukan pada beberapa spesies.

Sebagian cendawan yang patogenik pada manusia adalah Deuteromycetes.

Mereka sering kali membentuk spora aseksual beberapa macam di dalam spesies

yang sama, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasinya di laboratorium.

2.2.4 Fisiologi Jamur (fungi)

Menurut Pelczar dan Chan (1986) cendawan dapat lebih bertahan dalam

keadaan alam sekitar yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan jasad-jasad

renik lainnya. Sebagai contoh, khamir (yeast) dan kapang dapat tumbuh dalam

suatu substrata atau medium berisikan konsentrasi gula yang dapat menghambat

pertumbuhan kebanyakan bakteri; inilah sebabnya mengapa selai, manisan, dan

selai dapat dirusak oleh kapang tidak oleh bakteri. Demikian pula, khamir dan



kapang umumnya dapat bertahan terhadap keadaan yang lebih asam dari pada

kebanyakan mikroba lainnya.

Khamir itu bersifat fakultatif; artinya, mereka dapat hidup baik dalam

keadaan aerobik maupun keadaan anaerobik. Kapang adalah mikroorganisme

aerobik sejati. Cendawan dapat tumbuh dalam kisaran suhu yang luas, dengan

suhu optimum bagi kebanyakan spesies saprofitik dari 22-30oC; spesies patogenik

mempunyai suhu optimum lebih tinggi, biasanya 30-37oC. bebrapa cendawan

akan tumbuh pada atau mendekati 0oC dan dengan demikian dapat menyebabkan

kerusakan pada daging atau sayur-mayur dalam penyimpanan dingin (Indrawati &

Wellyzar, 2006)

Cendawan mampu memanfaatkan berbagai macam bahan untuk gizinya.

Sekalipun demikian, mereka itu heterotrof. Berbeda dengan bakteri, mereka itu

tidak dapat menggunkan senyawa karbon anorganik, seperti misalnya karbon

diokside. Karbon harus berasal dari sumber organik, misalnya glukosa. Beberapa

spesies dapat menggunakan nitrogen; itulah sebabnya mengapa medium biakan

untuk cendawan biasanya berisikan pepton. Suatu produk  protein yang

terhidrolisis. Adapun perbedaan ciri-ciri fisiologi cendawan dan bakteri, dapat

dilihat pada Table 2.2. sebagai berikut.



Tabel 2.2. Fisiologi komperatif untuk cendawan dan bakteri

Ciri Cendawan Bakteri

pH optimum 3,8-5,6 6,5-7,5

Suhu optimum 22-30oC (saprofit)
30-37oC (parasit)

20-37oC (mesofit)

Gas Aerobik obligat (kapang)
Fakultatif (khamir)

Aerobic
Anaerobic

Cahaya(untuk
tumbuh)

Tiada Beberapa kelompok fotosintetik

Kadar gula
dalam medium

laboratories

4 – 5% 0,5 – 1%

Karbon Organik Anorganik dan/atau organic

Komponen
struktural

dinding sel

Kitin, selulose atau glukan Peptidoglikan

Kerentanan
terhadap
antibiotic

Resisten terhadap
penisilin,

tetrasiklin,kloramfenikol;
peka terhadap griseofulvin

Resistenterhadap  griseofulvin;
peka terhadap

penisilin,tetrasiklin,kloramfeniko
l

Sumber : Pelczar dan Chan 1986

2.3 Manfaat Jamur dalam Gambut

Tingginya bahan organik pada tanah gambut merupakan karakteristik yang

dimiliki oleh tanah gambut. Produktivitas dan daya dukung tanah bergantung pada

aktivitas mikroba yang terkandug di dalamnya Mikroorganisme perombak bahan

organik terdiri atas jamur (fungi) dan bakteri (BB Litbang SLDP, 2008). Jamur

(fungi) merupakan agen paling penting sebagai penyebab terjadinya dekomposisi

di lahan gambut. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa biomassa jamur

meningkat pada kondisi asam dan kemungkinan besar jamur merupakan

dekomposer yang paling dominan di lahan gambut jamur yang terdapat di tanah

gambut mampu mensintesis enzim dengan menggunakan berbagai jenis sumber



karbon, seperti selulosa (pada bahan yang barserat), pektin, hemiselulosa yang

merupakan komponen penyusun bahan organik sisa tanaman, pati, lemak, dan

lignin (pada bahan yang berkayu), (Siti, 2010).

Ganbut merupakan timbunan bahan organik dengan laju perombakan

lambat sebagai akibat rendahnya jumlah maupun aktifitas  yang ada di dalamnya

oleh karena itu, penambahan mikroorganisme terutama jamur dan bakteri yang

menyuntungkan tanaman perlu dilakukan. Jamur tanah dapat berperan sebagai

pemacu pertumbuhan tanaman dan dikenal sebagai plat growth promoting fungi

(PGPF). Jamur-jamur seperti ini biasanya mempunyai kemampuan untuk

mengkoloni rizosper dan mampu membantu meningkatkan kesehatan tanaman

terhadap penyakit (Supriyanto & Henny S. 2011).

Menurut penelitian Desi (2007) Tanah, terutama yang banyak

mengandung bahan organik adalah habitat yang baik untuk jamur. Di tanah

dengan aerasi baik populasi jamur akan melebihi populasi mikroba lain. Jamur

bukan penghuni tanah utama, tetapi biomassa jamur mendominasi biomassa

mikroba tanah lain karena ukuran jamur lebih besar daripada mikroba lain dan

memiliki jaringan miselium.Perhitungan mikroba tidak langsung dengan metode

plat pengenceran digunakan untuk menghitung populasi jamur tanah, namun

metode ini kurang memuaskan karena tidak mampu membedakan koloni yang

berasal dari spora dan hifa. Koloni yang berasal dari spora atau bentuk istirahat

(dorman) lainnya mewakili jamur yang tidak aktif, sedangkan koloni yang berasal

dari miselium berada dalam keadaan aktif bermetabolisme pada saat pengambilan

contoh tanah.



Menurut Yesi (2010) pada penelitian-penelitian sebelumnya, jamur yang

diperoleh umumnya termasuk kelompok ascomycota merupakan kelompok

terbesar yang meliputi 3,250 genus dan mencakup 32,250 spesies dan sebagian

besar adalah makro fungi.


