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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dewasa ini di Indonesia muncul sebuah trend penggunaan suatu jamur 

yang menyebabkan efek halusinasi yang terkenal di kalangan muda-mudi. Jamur 

ini terkenal dengan sebutan magic mushroom. Jamur ini bukanlah jenis jamur 

yang biasa dikonsumsi, melainkan jamur yang dapat menimbulkan halusinasi.
1
 

Sebagian besar jamur halusinogenik tergolong dalam genus Psilocybe.  

Beberapa waktu yang lalu muncul kasus penyalahgunaan jamur ini yang 

dimuat di media cetak. Disebutkan oleh media seorang mahasiswa di salah satu 

perguruan tinggi di Semarang, Jawa Tengah, tewas diduga akibat mabuk magic 

mushroom.
2
 Setelah beberapa kali memakan mushroom, korban mengamuk tak 

terkendali kira-kira pukul 05.30 WIB. Tidak hanya barang-barang yang dirusak, 

dua rekannya pun ikut dipukul. 

Di Indonesia, penggunaan magic mushroom rupanya sudah popular di 

kalangan muda-mudi, bahkan sampai siswa SMP. Di Jakarta, penyalahgunaan 

magic mushroom benar-benar dilarang (illegal) dan diawasi dengan ketat mulai 

dari proses penanaman, pengolahan, pemrosesan, hingga pendistribusian yang 
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bertujuan untuk penelitian. Akan tetapi di tempat pariwisata Bali, magic 

mushroom bebas dijual dengan berbagai macam bentuk hidangan.
3
  

Telah diketahui bahwa jamur yang tergolong dalam genus Psilocybe ini 

mempunyai beberapa varietas.
4
  Antara lain varietas itu adalah Psilocybe 

semilanceata, Psilocybe baeocystis, Psilocybe coprophelia, Psilocybe cubensis, 

dan Psilocybe montana. Psilocybe cubensis adalah jamur turunan alkaloid yang 

mengandung senyawa psilosibin, psilosin, baeosistin.
5 

Dimana senyawa psilosibin 

termasuk dalam kelompok halusinogenik tryptamin.
1
 Zat ini merupakan 

halusinogen yang kuat, bersifat merubah sensasi pendengaran dan penglihatan. 

Selain itu,  kedua sensasi tersebut bisa saling bersilangan; misalnya 

mendengarkan musik bisa menyebabkan munculnya warna-warna, yang akan 

bergerak seiring dengan irama musik.  

Bahaya terbesar dari pemakaian halusinogenik adalah efek psikis dan 

gangguan penilaian, yang bisa menyebabkan kecelakaan atau pengambilan 

keputusan yang salah. Sebagai contoh, seorang pemakai halusinogen bisa berfikir 

bahwa ia dapat terbang, bahkan sampai melompat dari jendela untuk 

membuktikannya, sehingga terjadilah cedera berat atau kematian. Oleh sebab itu 

untuk menghindari hal yang tidak di inginkan pengguna halusinogen sebaiknya 

dirawat di rumah sakit. Halusinogen juga dapat merangsang otak. Efeknya bisa 

tergantung kepada suasana hati dan tempat pemakai mengkonsumsi halusinogen. 
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Contohnya, pemakai yang sebelum menelan obat telah mengalami depresi, 

cenderung untuk merasa lebih sedih setelah menelan halusinogen.  

Halusinogen dari psilosibin dikenal untuk mengubah pengalaman secara 

subjektif. Namun, tidak ada studi yang secara sistematis menyelidiki langkah-

langkah tujuan persepsi waktu di bawah pengaruh psilosibin. Efek umum dari 

psilosibin meliputi: dilatasi pupil (93%), perubahan denyut jantung (100%), 

termasuk peningkatan (56%), menurun (13%), dan tanggapan variabel (31%), 

perubahan tekanan darah (84%), termasuk hipotensi (34%), hipertensi (28%), dan 

ketidakstabilan umum (22%), perubahan stretch reflex (86%), termasuk 

peningkatan (80%) dan menurun (6%), mual (44%); tremor (25%), dan dysmetria 

(16%) (ketidakmampuan untuk mengarahkan dengan benar atau gerakan batas) 

peningkatan sementara tekanan darah yang disebabkan oleh obat dapat menjadi 

faktor risiko bagi pengguna yang memiliki pra-hipertensi. Ini adalah efek somatik 

secara kualitatif yang disebabkan oleh psilosibin telah dikuatkan oleh beberapa 

studi klinis awal.
6 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian mengenai efek 

terhadap fungsi motorik yang dapat ditimbulkan oleh jamur Psilocybe cubensis 

tersebut. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah “ pengaruh pemberian ekstrak 

jamur Psilocybe cubensis dosis bertingkat terhadap aktivitas motorik mencit swiss 

webster  dengan metode rotarod manual”. 



4 
 

 
 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Adakah pengaruh pada pemberian ekstrak jamur Psilocybe cubensis dosis 

bertingkat pada aktivitas motorik mencit dengan rotarod manual? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

 

1. Mengetahui dan memahami pengaruh pemberian ekstrak jamur Psilocybe 

cubensis dosis bertingkat pada aktivitas motorik mencit. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 

1. Mengetahui dan memahami efek yang ditimbulkan jamur Psilocybe 

cubensis sehingga dapat mempengaruhi aktivitas motorik mencit. 

2. Mengetahui dan memahami waktu yang dibutuhkan jamur Psilocybe 

cubensis dapat mempengaruhi aktivitas motorik mencit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Sebagai bahan masukan untuk pengembangan penelitian lanjutan 

mengenai jamur Psilocybe cubensis; 

2. Menambah wawasan mengenai jamur Psilocybe cubensis; 

3. Secara ilmiah hasil penelitian diharapkan menjadi sumber referensi.; 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.Keaslian Penelitian 

Judul Penelitian  Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Adreanus A. Soemardji- Case Control  Penelitian terhadap 

IG.N.A.Supradja     aktivitas motorik: pada 

(2003)       kelompok uji (infusa jamur 

Pengaruh Pemberian Oral Infusa  0,5g/kg/bb),terjadi penurunan 

Suatu Jamur Panaeolus Terhadap  aktivitas motorik mencit tertinggi 

Aktivitas Motorik dan Rasa   dibandingkan kontrol(p<0,05) se- 

Ingin Tahu Mencit Jantan.   Besar 38,2%. Kelompok uji dosis  

      1,0 dan 2,0 g/kg/bb penurunan 1 

      Menit pertama 25,3% dan 53,8%. 

      Peneliatan terhadap rasa ingin 

      Tahu: pada kelompok uji  

      0,5 g/kg/bb mengalami penuru- 
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      nan dalam 5 menit 30,2 %. Uji 

      1,0 g dosis/kg/bb dalam 3 menit 

      31,0% dan dosis 2,0 g/kg/bb da- 

      lam kurun 2 menit 48,2%. 

 

 


