
1. Rhizopus adalah jamur yang dimanfaatkan manusia untuk pembuatan tempe. 

Pembiakan secara generatif dari jamur tersebut terjadi dengan pembentukan…. 

a. Rhizospora 

b. Sporangiospora 

c. Zygospora 

d. Askospora 

e. Basidiospora 

 

Pembahasan: 

Ingat : Konjugasi. Pembiakkan generatif akan terjadi bila Rhizopus jenis + dan jenis – 

bertemu, terjadi konyugasi menjadi zigospora 

JAWABAN: C 

 

2. Pembuatan oncom memerlukan jenis jamur yang dikenal dengan nama ilmiah…. 

a.Ustilago maydis 

b. Aspergillus wentii 

c. Monilia sitophila 

d. Mucor mucedo 

e. Polyporus vesicolor 

 

Pembahasan: 

Ustilago maydis, jamur parasit pada tanaman jagung 

Aspergillus wentii, untuk pembuatan kecap 

Monilia sitophila,untuk pembuatan oncom 

Mucor mucedo, hidup pada tempe 

Polyporus vesicolor, hidup pada kayu yang lapuk 

JAWABAN: C 

 

3. Jamur merang, Volvariella volvacea, yang tubuh buahnya dapat dimakan, membawa 

basidiosporanya pada bagian: 

a. Selaput penutup 

b. bilah bawah tudung 

c. Atas tudung 

d. Tengah batang 

e. Pangkal batang 

Pembahasan: 

Volvariella volvaceae (jamur merang) klasifikasi mycotanya termasuk basidiomycetes 

dan memiliki tubuh buah yang besar, terdiri dari tudung, bilah dan stipe (terdapat 

annulus). Pada bilah terdapat basidium yang mengandung basidiospora. 

Jawaban: B 

 

4. Ke dalam dasar makanan buatan untuk jamur Penicillium selain zat-zat anorganik 

juga ditambahkan zat organik. Zat organik ditambahkan karena Penicillium adalah 

tumbuhan yang bersifat 

a. Parasit fakultatif 

b. Parasit obligat 

c. Kemoautotrof 

d. Fotoautotrof 

e. Heterotrof 

Pembahasan: 



Jamur penicillin adalah tumbuhan yang bersifat heterotrof, karena tidak 

berklorofil. Organisme heterotrof memerlukan kelengkapan nutrisi dari senyawa organic, 

karena senyawa tersebut tidak bias dihasilkannya sendiri 

Jawaban: E 

 

5. Jamur tidak dapat digolongkan kedalam tumbuhan karena.... 

a. dinding selnya dari kitin atau selulosa 

b. hifanya ada yang tidak bersekat melintang 

c. membentuk spora 

d. tidak memiliki klorofil 

e. bersifat autotrof 

Pembahasan: 

Dalam sistem klasifikasi jamur tidak dimasukan kedalam kindom tumbuhsn 

walaupun memiliki dinding sel dan spora yang sama dengan tumbuhan, karena jamur 

tidak memiliki klorofil. 

JAWABAN: D.Tidak memiliki klorofil 

 

6. Saccharomyces memiliki kemampuan..... 

a. mengubah gula menjadi alkohol 

b. mengubah tepung menjadi asam cuka 

c. mengubah alkohol menjadi asam cuka 

d. mengubah asam cuka menjadi alkohol 

e. mengubah asam cuka menjadi karbondioksida 

Pembahasan: 

Saccharomyces adalah jenis jamur yang banyak digunakan untuk untuk fermentasi 

makanan seperti tape dan sake, karena jamur ini mampu mengubah gula menjadi 

alkohol. 

JAWABAN : A. Mengubah gula menjadi alkohol 

 

7. Rhyzopus oryzae adalah fungi yang perkembangbiakan aseksualnya dilakukan melalui 

a. blastospora 

b. askospora 

c. konidiospora 

d. sporangiospora 

e. klamidospora 

Pembahasan: 

Rhizopus dapat berkembang biak secara vegetatif dengan sporangiospora 

JAWABAN : D 

 

8. Saccharomyces cereviceae merupakan Mycota yang dapat digunakan sebagai PST 

SEBAB 

Saccharomyces cereviceae mampu melakukan fermentsi terhadap glukosa 

membentuk etanol 

 

Pembahasan: 

Saccharomyces cereviceae bisa dijadikan sebagai protein sel tunggal(PST), selain itu 

jamur ini bisa dijadikan sebagai jamur untuk memfermentasikan glukosa menjadi 

etanol. 

JAWABAN : B 

 



9.  Mikoriza merupakan simbiosis parasitisme antara jamur dengan akar tumbuhan 

Angiospermae 

SEBAB 

Pada simbiosis ini, jamur mengambil senyawa organik dari akar tumbuhan dan 

menebabkan kematian tumbuhan pada inangnya 

 

Pembahasan: 

Mikoriza merupakan bentuk simbiosis mutualisme. 

JAWABAN : E 

 

Latihan uji kompetensi bab Jamur: 

Bagian I : 

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara menyilang (X) huruf yang sesuai 

pada lembar jawaban. 

1. Berdasarkan sumber makanannya, dikenal dua macam jamur yaitu jamur saproba 

dan parasit. Pernyataan mana yang benar ? 

A. Jamur saproba merugikan karena hidup pada bahan makanan, bahan sandang juga 

bahan papan 

B. Jamur saproba merugikan karena menghancurkan daun-daun yang jatuh di tanah 

C. Jamur parasit merugikan karena umumnya menyebabkan penyakit 

D. semua benar 

E. A dan C benar 

2. Alat hisap pada jamur disebut . . . . 

A. mikroriza 

B. ektomikoriza 

C. endomikoriza 

D. haustoria 

E. hifa 

3. Mikoriza adalah miselium pada jamur yang . . . . . 

A. ujungnya membentuk benang benang yang menggelembung 

B. terdapat di atas daun 

C. mengisap sel-sel tanaman 

D. memasuki sel-sel akar pohon 

E. bercabang-cabang banyak sekali 

4. Jamur yang merupakan parasit pada pohon karet adalah . . . . . 

A. Phytopthora nicotianae 

B. Phytopthora faberi 

C. Phytopthora infestan 

D. Saprolegnia 

E. Pythium 

5. Jamur yang berguna untuk pembuatan kecap adalah . . . . 

A. Aspergillus 

B. Neurospora 

C. Rhizopus 

D. Saccharomyces 

E. Volvariella 

6. Saccharomyces adalah jamur yang dapat digunakan untuk pembuatan minuman 

keras, karena dapat . . . . 

A. mengubah amilum menjadi alkohol 

B. mengubah glikogen menjadi alkohol 



C. mengubah tepung menjadi alkohol 

D. mengubah gula menjadi alkohol 

E. mengubah ragi menjadi alkohol 

7. Kacang tanah yang berjamur hendaknya dibuang saja, karena telah mengandung 

aflatoksin yang dihasilkan oleh . . . . . 

A. Penicillium 

B. Aspergillus 

C. Rhizopus 

D. Volvariella 

E. Saccharomyces 

8. Neurospora crassa adalah jamur yang bermanfaat dalam pembuatan... 

A. tape   

B. roti  

C. kecap 

D. Oncom 

E. alkohol 

9. Berikut ini adalah sifat jamur, kecuali... 

A. tubuh terdiri dari hifa 

B. eukarion 

C. menyukai habitat sedikit asam dan basah 

D. semuanya bersifat heterotrof 

E. membentuk endospora pada lingkungan yang sesuai 

10. Ke dalam dasar makanan buatan untuk jamur Penicillium selain zat-zat anorganik 

juga ditambahkan zat organik, karena Penicillium adalah tumbuhan yang bersifat... 

A. parasit fakultatif 

B.  parasit obligat 

C. kemoautotrof 

D. fotoautotrof 

E. heterotrof 

11. Rhizopus oryzae menghasilkan spora haploid yang tumbuh menjadi hifa haploid, 

sedangkan pada fase tertentu terjadi konjugasi hifa yang menghasilkan ... 

A. zigospora  

B. sporangium  

C. sporangiospora 

D. hifa + 

E. hifa - 

12. Jamur merang Volvariella volvaceae yang buahnya dapat dimakan, membawa 

basidiosporanya pada bagian: 

A. selaput penutup 

B. bilah bawah tudung 

C. atas tudung 

D. tengah batang 

E. pangkal batang 

13. Yang dimaksud dengan Fungi imperfecti (Deuteromycotina) adalah jamur yang… 

A. myseliumnya tidak bersekat 

B. tubuhnya berupa lendir 

C. membentuk askospora 

D. belum diketahui perkembangbiakan generatifnya 

E. belum dikethui perkembangbiakan vegetatifnya 

14. Perbedaan antar jamur Zygomycetes dan Ascomycetes 



adalah pada faktor… 

A. sekat  C. spora 

B. inti sel D. pigmen E. Organel 

15. Jamur biasanya tumbuh dengan baik pada 

lingkungan… 

A. kering, banyak cahaya dan kaya zat organik 

B. kering, kurang cahaya dan kaya zat organik 

C. lembab, banyak cahaya dan kaya zat organik 

D. lembab, kurang cahaya dan kaya zat organik 

E. lembab, dan kaya zat anorganik 

 

Bagian II. Pilihlah: 

A. Jika 1,2 dan 3 benar 

B. Jika 1 dan 3 benar 

C. Jika 2 dan 4 benar 

D. Jika 4 saja yang benar 

E. Jika semua pernyataan benar 

1. Jamur di bawah ini yang hifanya tidak bersekat adalah... 

1. Classis Phycomycetes 

2. Mucor mucedo 

3. Phytophtora infestans 

4. Classis Ascomycetes 

2. Rhizopus stolonifer merupakan jamur yang bermanfaat mengubah kedelai menjadi 

makanan jenis baru yang lebih bergizi, mempunyai ciri-ciri: 

1. hifanya bersekat 

2. termasuk kelas zygomycotina 

3. termasuk kelas oomycotina 

4. hifanya tidak bersekat 

3. Antibiotik Penicillium dibuat dari jamur.. 

1. Penicillium notatum 

2. Penicillium camemberti 

3. Penicillium crysogenum 

4. Penicillium requeforti 

4. Kacang yang terasa pahit hendaknya tidak dikonsumsi karena dapat mengandung 

aflatoksin yang dihasilkan: 

1.Aspergillus oryzae 

2.Aspergillus wentii 

3.Aspergillus fumigatus 

4.Aspergillus flavus 

5. Tidak semua jamur yang tergolong Basidiomycetes mempunyai tubuh buah; yang 

terkenal diantaranya ialah... 

1. jamur kuping (Auricularia pollitricha) 

2. jamur karat (Puccinia graminis) 

3. jamur merang (Volvariella volvaceae) 

4. jamur api (Ustilago) 

6. Mikroorganisma yang tergolong jamur di bawah ini yang dapat menghasilkan 

antibiotik: 

1. Streptomyces griceus 

2. Streptomyces aureofaciens 

3. Penicillium camemberti 



4. Penicillium notatum 

7. Untuk membuat kecap diperlukan bantuan mikroorganisme... 

1. Aspergillus oryzae 

2. Classis Ascomycetes 

3. Classis Phycomycetes 

4. Aspergillus wentii 

8. Peranan jamur sangat menguntungkan pada makanan fermentasi, diantaranya : 

1. meningkatkan gizi makanan. 

2. merubah bentuk dan susunan senyawa. 

3. berperan dalam pengadaan bau dan rasa. 

4. menurunkan berat atau volume. 

9. Pada ektomikoriza : 

1. hifa menutupi ujung akar membentuk mantel hifa. 

2. hifa masuk ke ruang antar sel-sel korteks. 

3. akar berukuran lebih pendek, bercabang, dan lebih tebal dari yang normal. 

4. terdapat pada akar pinus. 

10. Reproduksi aseksual pada fungi meliputi ... 

1. pembelahan 3. pembentukan spora aseksual 

2. penguncupan 4. peleburan 

11. Yang termasuk spora seksual pada fungi adalah ... 

1. zigospora 2. konidiospora 3. basidiospora 4. blastospora 

12. Klasifikasi fungi didasarkan pada ... 

1. ciri spora aseksual 3. sifat hidup 

2. ciri spora seksual 4. tubuh buah yang ada 

13. Fungi yang bersifat aerobik sejati adalah ... 

1. ragi 2. kapang 3. khamir 4. cendawan 

14. Jamur yang bersel satu diataranya adalah…. 

1. Candida albicans 

2. Aspergillus oryzae 

3. S. cervisiae 

4. Volvariella volvacea 

15. Yang benar mengenai Lichenes (lumut kerak) : 

1. termasuk Bryophyta 

2. gametofit lebih menonjol dari sporofit 

3. mengalami metagenesis 

4. simbiosis antara ganggang dan jamur 

16. Jamur tidak dapat membentuk karbohidrat ketika ada sinar matahari, karena . . . . . 

1. Jamur tidak punya klorofil 

2. Jamur bersifat eukariota 

3. Jamur hidup secara heterotrof 

4. pencernaan jamur secara intrasel 

 

 


