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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the effects of 

feed treatments on honeybees towards production rate, 

aroma and taste of honeybee’s royal jelly in dry weather. 

Materials used during this research were 18 beehives of 

Apis mellifera, bee feed, sugar, and water. Data obtained 

during this research was analyzed using analysis with 

Completely Randomized Design (CRD). Feed treatments in 

this research were P1= water+sugar (50%:50%), P2= water 

+ bee feed (50%:50%), P3= water+ sugar + bee feed 

(50%:25%:25%). The result of this research showed that 

feed treatments give no significant effects (P>0.05) towards 

royal jelly’s production and significant effects towards 

taste and aroma of royal jelly. Based on this research, it can 

be concluded that the feed treatment of water + sugar 

(50%:50%) has no significant differences compared to 

water+sugar+bee feed treatment (50%:25%:25%). The 

production of royal jelly wasn’t improved but the taste and 

the aroma of royal jelly were significantly improved which 

will attract more consumers. Recommended to use bee feed 
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water+sugar+bee feed treatment (50%:25%:25%), because 

in terms of economic was cheaper and had the same result 

with treatment of water + sugar (50%:50%), which affecting 

the quality of royal jelly.  

 

Key word: Bee feed, royal jelly, sugar.   
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RINGKASAN 

Tanaman tidak berbunga yaitu pada saat musim 

paceklik, kemarau, atau musim penghujan yang terus-

menerus, pakan alternatif sangat diperlukan. Penelitian 

telah dilaksanakan pada 3 Maret 2014 sampai 15 April 

2014 di Peternakan Lebah CV. Kembang Joyo milik Bapak 

Ustadi, S.Pt dan Ibu Dewi Masyithoh, SP. yang terletak di 

Desa Wates, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten 

Malang.  

Tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan 

buatan Bee feed terhadap jumlah produksi, rasa dan aroma 

royal jelly lebah madu Apis mellifera pada musim paceklik. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi, 

masukan dan pertimbangan lebih lanjut dalam penambahan 

pakan buatan Bee feed berdasarkan proporsi yang baik 

terhadap jumlah produksi, rasa dan aroma royal jelly. 

 Materi penelitian ini menggunakan 18 kotak koloni 

lebah Apis mellifera, Bee feed, gula pasir dan air. Metode 

yang akan digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 kali ulangan. Perlakuan 

yang dicobakan adalah 3 macam pakan tambahan terdiri 

dari P1= air + gula pasir  (50%:50%), P2= air + Bee feed 
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(50%:50%), P3= air + gula pasir + Bee feed 

(50%:25%:25%).  

Hasil penelitian menunjukan jumlah produksi royal 

jelly tidak berbeda nyata (P>0,05) diantara perlakuan. Serta 

nilai rasa dan aroma berbeda sangat nyata di antara 

perlakuan penambahan Bee feed yang berbeda (P<0,05). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 

bahwa pemberian pakan air + gula (50%:50%) memiliki 

hasil yang sama dengan pemberian pakan air + gula + Bee 

feed (50%:25%:25%) keduanya merupakan proporsi 

terbaik dari setiap perlakuan tidak meningkatkan jumlah 

produksi royal jelly tapi dapat meningkatkan rasa dan 

aroma royal jelly. Disarankan untuk menggunakan pakan 

tambahan Bee feed pemberian pakan air + gula + Bee feed 

(50%:25%:25%)  karena dari segi ekonomis lebih murah 

dan memiliki hasil yang sama dengan pemberian pakan 

air+gula (50%:50%)  yang berpengaruh terhadap kualitas 

royal jelly 

 

Kata kunci: Bee feed, royal jelly, gula.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Iklim tropis di indonesia mengakibatkan indonesia 

memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan. Musim kemarau adalah musim bunga tiba 

sehingga ditunggu oleh para peternak lebah karena 

ketersediaan pakan di alam melimpah, sedangkan musim 

penghujan adalah musim dimana ketersediaan pakan di 

alam berupa nektar dan pollen sangat kurang karena 

tanaman berbunga hanya sedikit. Musim penghujan 

biasanya disebut dengan musim paceklik oleh para 

peternak lebah madu. Lebah digembalakan secara 

berpindah-pindah mengikuti musim pembungaan tanaman. 

Daerah pengembanganApis mellifera sampai saat ini masih 

terkonsentrasi di Jawa. Hal ini berkaitan dengan 

tersedianya areal penggembalaan dengan aneka jenis 

tanaman yang memiliki periode pembungaan silih berganti 

hampir sepanjang tahun.Pada saat tanaman tidak berbunga 

yaitu pada musim (paceklik) kemarau atau musim hujan 

yang terus-menerus, pakan alternatif sangat diperlukan. 

Masalah yang sering di alami saat musim paceklik yaitu 

ketersediaan pakan berkurang. Praktek budidaya berpindah 

dilakukan oleh peternak lebah Apis mellifera. Kondisi 

demikian sangat diperlukan dalam budidaya lebah madu, 

baik dalam rangka produksi madu maupun pengembangan 

koloni, selain itu juga akses dan transportasi ke seluruh 

pelosok daerah relatif mudah di Jawa, sehingga 

perpindahan koloni (migratory) dari satu tempat ke tempat 
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lain dapat dilakukan dengan mudah dan cepat (Kuntadi, 

2014). 

Widiarti danKuntadi (2012) jugamenyatakan 

bahwa sumber pakan yang terbatas merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi rendahnya produktifitas lebah 

madu. Salah satu metode khusus untuk mencegah 

terjadinya kekurangan pakan ialah dengan pemberian 

pakan tambahan. Pemberian pakan tambahan di luar pakan 

pokok bertujuan untuk mengatasi kekurangan pakan akibat 

musim paceklik. Firmansyah (2011) menyatakan bahwaBee 

feed tersusun dari gula golongan monosakarida, yaitu 

glukosa, fruktosa, dan dekstrosa. Bahan baku Bee feed 

berasal dari hasil samping pengolahan tepung tapioka. 

Biasanya pakan lebah di sediakan oleh lebah pekerja untuk 

koloni lebah tersebut baik yang masih larva maupun yang 

sudah menjadi imago pakan tersebut berupa nektar dan 

pollen. Bee feed merupakan pakan buatan yang bisa 

digunakan menggantikan nektar. Pemberian Bee feed yang 

tepat harus sesuai dengan kebutuhan lebah Apis mellifera 

yaitu antara pemberian air dan gula harus sama takarannya. 

 Royal jelly adalah suatu produk dari kegiatan 

pembudidayaan lebah madu yang  berkaitan  erat  dengan  

pakan  lebah  yaitu  tepung  sari  dan  nektar  yang 

merupakan bahan baku pembuatan royal jelly. Semakin 

banyak nektar dan tepung sari  maka  semakin  banyak 

royal  jelly  dapat  dihasilkan,  untuk  mendapatkan produk 

royal jelly yang memadai harus mengetahui tehnik dasar 

pembentukan sel ratu  (perbanyakan  lebah  ratu)  yaitu  

cara-cara  pembentukan  sel  ratu  (Queen Rearing) baik  

secara  alami  maupun  secara  buatan,  karena  kalau  sel  

ratu  belum terbentuk maka produk royal jelly tidak ada. 
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Larva calon lebah ratu tanpa mengkonsumsi royal jelly, 

tidak akan menjadi lebah ratu. Jika dalam satu koloni, lebah 

ratunya  mati  maka  tidak  ada  penggantinya. Hal ini 

mengakibatkan kepunahan koloni tersebut (Adalina, 2008). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bee feed memiliki potensi besar untuk digunakan 

para peternak sebagai pakan tambahan, namun penggunaan 

bee feed belum pernah dievaluasi pada Apis mellifera, 

sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penggunaan pakan tambahan Bee feedmasih 

belum popular sehingga perlu dilakukan evaluasi 

dengan gula ditinjau dari jumlah produksi royal 

jelly 

2. Penggunaan pakan tambahan Bee feed masih 

belum popular sehingga perlu dilakukan evaluasi 

dengan gulauntuk menghasilkan royal jelly yang 

disukai konsumen ditinjau dari rasa royal jelly 

3. Penggunaan pakan tambahan Bee feed masih 

belum popular sehingga perlu dilakukan evaluasi 

dengan gulauntuk menghasilkan royal jelly yang 

disukai konsumen ditinjau dari aroma royal jelly 

 

1.3 Tujuan  Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh pakan tambahan berupa 

gula dan khusunya Bee feed terhadap jumlah 

produksi royal jelly pada lebah madu Apis 

mellifera pada musim paceklik.  

2. Mengetahui pengaruh pakan tambahan berupa 

gula dan khusunya Bee feed terhadap rasa royal 
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jelly pada lebah madu Apis mellifera pada musim 

paceklik.  

3. Mengetahui pengaruh pakan tambahan berupa 

gula dan khusunya Bee feed terhadap aroma royal 

jelly pada lebah madu Apis mellifera pada musim 

paceklik.  

 

1.4 Manfaat 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bahan informasi, masukan dan pertimbangan 

lebih lanjut dalam penambahan pakan buatan Bee 

feed berdasarkan proporsi yang baik terhadap 

jumlah produksi royal jelly. 

2. Bahan informasi, masukan dan 

pertimbanganlebih lanjut dalam penambahan 

pakan buatan Bee feed berdasarkan proporsi yang 

baik terhadap rasa royal jelly yang disukai oleh 

konsumen. 

3. Bahan informasi, masukan dan 

pertimbanganlebih lanjut dalam penambahan 

pakan buatan Bee feed berdasarkan proporsi yang 

baik terhadap aromaroyal jelly yang disukai oleh 

konsumen. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan gula dalam bentuk sirup merupakan metode 

yang paling popular dan merupakan metode yang efektif 

untuk merangsang perkembangan lebah madu. Harga gula 

yang relatif mahal saat ini menyebabkan beberapa peternak 

beralih menggunakan bahan lain (Rochim dkk, 2013). 
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Bahan-bahan yang digunakan sebagai pakan tambahan 

merupakan bahan yang memiliki kandungan seperti nektar. 

Pakan tambahan bermanfaat untuk perkembangan koloni 

dan sebagai energi utama lebah untuk penunjang aktivitas 

lebah (Nurohim dkk, 2013). Minarti  (2010)  karena 

kelembaban yang meningkat akan mengakibatkan tepung 

sari menjadi makin lengket sehingga sulit untuk  

dikumpulkan. Ketersediaan pakan yang berkurang 

jugaakan mempengaruhi tingkat produksi royal jelly lebah 

madu (Adalina, 2008).  

Hasil samping pengolahan tepung tapioka 

meghasilkan produk berupa glukosa fruktosa dan dekstrosa. 

Pakan tambahan tersebut merupakan bahan yang memiliki 

kandungan yang sama seperti nektar (Maherni, 2004). 

Muarif (2000) menyatakan gula tebu dan gula aren juga 

merupakan pakan alternative yang sering digunakan 

menggantikan nektar. Melihat komposisi  nutrisi  gula  tebu  

dan  aren  yang  mengandung  sukrosa  yang  tinggi, maka  

gula  tebu  dan  aren  diperkirakan  dapat  digunakan  

sebagai  tambahan  pakan buatan bagi lebah untuk dapat 

memproduksi royal jelly. 
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1.6 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian ini bisa dilihat pada 

Gambar 1.  

 
Gambar 1. Kerangka konsep 

 

1.7 Hipotesis  

Hipotesis pada penelitian ini adalah::  

1. Tingkat penambahan Bee feed sebagai bahan 

untuk pengganti gula saat musim paceklik, Bee 

feed mampu meningkatkan jumlah produksi 

royal jelly 

2. Tingkat penambahan Bee feed sebagai bahan 

untuk pengganti gula saat musim paceklik, Bee 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Menggunakan pakan buatan (Bee feed) dengan tujuan 

 
 
 
 
 
 

Megetahui proporsi yang baik 

dalam pengaruh penambahan 

Bee feed terhadap Jumlah 

produksi royal jelly 

 
Gambar 1. Kerangka konsep 

 

Mengetahui proporsi yang baik dalam 

pengaruh penambahan Bee feed terhadap 

rasa dan aroma royal jelly yang disukai 

oleh konsumen 

             Pakan Tersedia Banyak 

Faktor yang mempengaruh lebah madu Apis mellifera 

Ketersediaan Pakan 

   Musim Musim Kemarau 

(Musim Bunga) 
Musim Penghujan 

(Musim Paceklik) 
  

         Pakan di Alam Kurang 

  Lebah madu Apis mellifera 
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feed mampu meningkatkan kualitas rasa pada 

royal jelly 

3. Tingkat penambahan Bee feed sebagai bahan 

untuk pengganti gula saat musim paceklik, Bee 

feed mampu meningkatkan kualitas aroma 

pada royal jelly 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Apis mellifera 

Apis mellifera adalah spesies yang diketahui paling 

luas penyebarannya, lebah ini terdapat di kawasan wilayah 

dingin, sub-tropis dan sebagian di daerah tropis. Lebah ini 

adalah lebah asli Afrika, namun sudah lama menyebar dan 

terkenal di Asia bagian Barat, Eropa dan kemudian tersebar 

di Amerika Utara dan Selatan, dan di Ustralia. Lebah madu 

Apis mellifera merupakan jenis lebah madu yang utama 

dibudidayakan karena produksi madu dan daya adaptasinya 

yang tinggi. Spesies lebah ini dapat dibuat galur baru di 

daerah dengan lingkungan dan iklim yang berbeda dari 

tempat aslinya. Lebah ini tidak agresif dan kurang suka 

bermigrasi di daerah beriklim dingin, atau berelevasi tinggi 

(Sihombing, 2005). 

 Klasifikasi lebah madu Apis mellifera menurut 

pusat perlebahan Apiari Pramuka (2006), gambar lebah 

madu Apis mellifera bisa dilihat pada Gambar 2. Sebagai 

berikut: 

1 Kelas : Insecta 

2 Ordo  : Hymenoptera 

3 Famili : Apidae 

4 Genus : Apis 

5 Spesies : mellifera 
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Gambar 2. Lebah Apis mellifera 

Apis mellifera hingga kini yang utama dibudidayakan 

karena produksi madu dan daya adaptasinya yang tinggi. 

Dari spesies lebah ini segera dapat dibuat jalur baru 

didaerah berlingkungan dan beriklim yang berbeda dari 

tempat aslinya. Didaerah beriklim dingin atau berelevasi 

tinggi lebah ini tidak agresif dan kurang suka berimigrasi, 

hanya saja lebah ini peka terhadap penyakit.Apis mellifera 

merupakan jenis lebah hutan yang dibudidayakan hampir di 

semua negara termasuk Indonesia. Lebah ini dikenal 

sebagai lebah yang cukup rakus dengan nektar (makanan), 

karena itu tidak mengherankan lebah ini cara 

pembudidayaannya dilakukan secara 

diangon/digembalakan (dipindah dari satu tempat ke 

tempat lain). Biasanya Apis mellifera dikembangkan 

petani-petani golongan menengah ke atas karena perlu 

disiapkan truk pengangkutan dan fasilitas pendukung lain. 

Produksi madu jenis Apis mellifera dikenal cukup tinggi 

antara 25-35 kg/koloni/tahun. Sifat lebah ini agak jinak dan 

tidak mudah kabur (Widiastuti, 2008). Apis mellifera 

memiliki produktifitas tinggi dan mudah beraptasi dengan 

iklim di Indonesia (Adalina, 2008). Sihombing (2005) 

menyatakan bahwa Apis mellifera merupakan lebah yang 

paling populer atau paling banyak dipelihara di Indonesia. 
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2.2  Kehidupan koloni lebah 

 Lebah madu selalu hidup berkoloni, rata-rata 

setiap koloni berkisar 60-70 ribu lebah dalam satu sarang. 

Walaupun populasi yang demikian padat, lebah mampu 

melakukan pekerjaannya secara terencana dan teratur rapi 

(HalimdanSuharno, 2011). Didalam sarang lebah, terdapat: 

1. Ratu lebah (Queen bee) 

2. Lebah jantan (Drones) 

3. Lebah Pekerja :  

a. Lebah perawat (Nurse bees) 

b. Lebah pencari (Scout bees) 

 c.  Lebah pengumpul (Collector bees) 

2.2.1 Ratu lebah  

 Ratu lebah mempunyai tubuh yang lebih besar 

dan berat 2,8 kali berat lebah pekerja. Setiap koloni lebah 

hanya ada satu ratu lebah jika di dalam satu koloni ada dua 

ratu lebah maka keduanya akan saling membunuh untuk 

mendapatkan kedudukan sebagia ratu lebah. Ratu lebah 

bertugas memimpin dan menjaga keharmonisan lebah 

dalam satu koloni. Sihombing (2005) menyatakan bahwa 

semua lebah dalam satu koloni akan sangat mentaati ratu 

lebah, kemanapun ratu lebah pergi maka satu koloni lebah 

akan mengikutinya. Selain memimpin koloni lebah, ratu 

lebah mempunyai tanggungjawab untuk meneruskan 

kelangsungan hidup koloni lebah yaitu dengan cara bertelur 

sepanjang hidupnya. Ratu lebah sanggup bertelur 1500-

2000 butir setiap harinya. Ratu lebah mempunyai umur 

yang lebih lama dibandingkan dengan lebah pekerja. Lebah 

pekerja berumur sekitar 40 hari tetapi ratu lebah sanggup 

hidup hingga 3-5 tahun atau sekitar 30 kali lebih lama dari 

lebah pekerja. Rahasia ratu lebah berumur lebih lama 
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adalah disebabkan ratu lebah mengkonsumsi royal 

jellysepanjang hidupnya. Sedangkan lebah pekerja hanya 

mengkonsumsi royal jelly selama 3 hari pada saat menjadi 

larva (Adalina, 2008). Gambar ratu lebah bisa dilihat di 

Gambar 3. 

 
Gambar.3 Ratu lebah  

2.2.2 Lebah Pekerja 

 Lebah pekerja biasa disebut juga sebagai lebah 

betina, lebah inilah yang memiliki tanggungjawab 

pekerjaan sepanjang hidupnya. Ukuran tubuh lebah pekerja 

lebih kecil daripada lebah ratu dan lebah jantan. Bentuk 

tubuhnya ramping warnanya hitam kecoklatan dan ekornya 

mempunyai sengat yang lurus dan berduri; dengan 

sengatnya lebah pekerja melindungi sarangnya dan 

menyerang siapapun yang menggangu (Huang, 2011). 

Lebah pekerja mempunyai tanggungjawab pekerjaan yang 

berbeda-beda sesuai dengan umur lebah pekerja tersebut. 

Sesaat setelah keluar dari kepompong larva lebah pekerja 

langsung mempunyai tanggungjawab untuk membersihkan 

sarang lebah dari kotoran-kotoran, ketika berumur 3-10 

hari lebah pekerja ini menghasilkan royal jelly yang sangat 

dibutuhkan larva lebah dan ratu lebah.Royal jelly di 

hasilkan dari kelenjar lebah yang berada di sekitar leher 

lebah tersebut atau bisa disebut kelenjar hypopharyngeal 
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(Purbaya, 2002). Lebah muda ini kemudian bertugas 

memberi makan larva dan ratu lebah. Perlu diketahui ratu 

lebah mengkonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya. 

Setelah lebah pekerja berusia sekitar 3 minggu, lebah 

terbang mencari pollen dan madu dengan menghinggapi 

beribu-ribu bunga yang sedang merekah.  

 Bognadov (2011) menyatakan bahwa lebah 

menghisap setetes nektar dengan alat hisapnya dan 

menyimpannya ke dalam kantong madu yang ada di dalam 

tubuhnya. Untuk memperoleh sekitar 375g madu, maka 

lebah harus mondar mandir sebanyak 75.000 kali untuk 

mengambil nektar. Untuk jumlah madu yang dikumpulkan 

sebanyak itu lebah pekerja menempuh jarak terbang yang 

setara dengan 4-6 kali keliling bumi. Lebah madu bisanya 

mencari nektar yang berjarak sekitar 3km dari 

sarangnya.Perbedaan aktivitas lebah ratu dan lebah pekerja 

bisa dilihat pada Tabel 1.   

 

Tabel 1. Perbedaan aktivitas ratu lebah dan lebah pekerja 

Ratu lebah Lebah pekerja 

Mengonsumsi royal jelly 

sepanjang hidupnya 

Mengonsumsi royal jelly hanya 

pada 3 hari pertama dalam fase 

larva 

Hidup 40 kali lebih lama 

dibandingkan lebah pekerja, 

kira-kira 4 hingga 6 tahun 

Hanya hidup untuk beberapa 

minggu, rata-rata sampai dengan 

50 hari 

Tubuh 40% lebih besar 

dibandingkan lebah pekerja 

Memiliki tubuh lebih kecil dari 

ratu lebah 

Bertelur (ribuan) setiap hari Tidak berproduksi/mandul 
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Aktif secara seksual Tidak aktif secara seksual 

Membutuhkan 16 hari untuk 

berkembang 

Membutuhkan 21 hari untuk 

berkembang 

Sumber: (Sarwono, 2001) 

 

2.2.3 Lebah Jantan (droves) 

 Lebah jantan mempunyai satu ciri khas yaitu 

mempunyai mata yang besar. Lebah jantan berukuran lebih 

kecil dibanding lebah ratu, tetapi lebih besar dibanding 

lebah pekerja. Warna lebah jantan adalah kehitaman, suara 

dengungannya keras, kakinya tidak memiliki kantung untuk 

menyimpan tepung sari bunga, dan tidak memiliki alat 

penghisap madu, ekornya tidak bersengat dan sifatnya 

tenang. Lebah jantan tidak bekerja, dan tugasnya hanya 

mengawini lebah ratu muda (Sarwono, 2001). 

 

2.3Royal jelly 

 Royal jelly adalah salah satu produk suplemen 

yang saat ini sangat banyak dipromosikan untuk menunjang 

kesehatan manusia. Salah satu efek yang dipromosikan 

adalah dapat meningkatkan berat badan pada anak-anak 

yang berat badannya kurang. Royal jelly adalah cairan putih 

seperti susu yang dihasilkan oleh kelenjar hypopharyngeal 

lebah madu pekerja untuk makanan larva lebah sampai 

berumur tiga hari dan kemudian secara bertahap diganti 

dengan Bee pollen yang dicampur madu. Ratu lebah sejak 

masa larva sampai menjadi lebah dewasa mendapatkan 

royal jelly untuk makanan sepanjang hidupnya. Royal jelly 

mengandung asam-asam lemak yang relatif jauh lebih 

kompleks dibandingkan dengan makanan hewan lain dan 
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komposisinya bervariasi menurut spesiesnya lebah dan 

musim (Purbaya, 2002).  

 Bognadov (2011) menyatakan bahwa spesifikasi 

peruntukan strata lebah dibedakan menjadi Queen royal 

jelly, untuk larva bakal ratu, Worker jelly atau Modified 

woker jelly untuk larva bakal pekerja dan Drone jelly atau 

modified drone jelly untuk larva bakal lebah jantan. 

Kandungan yang terkandung dalam royal jelly lebah madu 

adalah glukosa, fruktosa, sukrosa, sedangkan karbohidrat 

lainnya tidak ditentukan. Proporsi ketiga gula ini bervariasi 

sesuai dengan jenis dan umur larva yang 

mengkonsumsinya. Pada larva Apis mellifera, tahap awal 

perkembangan larva pekerja dan jantan glukosa yang 

dominan sedangkan larva yang lebih tua fruktosa yang 

lebih dominan. Tabel kandungan gula bisa dilihat di Tabel 

2. Berikut ini:  

 

Tabel 2. Kandungan gula dalam jenis makanan larva lebah 

Apis mellifera 

Jenis makanan larva Kandungan gula (% berat 

kering udara) 

Royal jelly  19-30 

Worker jelly 12-20 

Modified worker jelly  45-60 

Drone jelly  12-20 

Modified drone jelly  50-70 

 Sumber:(Bognadov, 2011) 
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2.4 Pakan lebah madu Apis mellifera 

2.4.1 Pakan alami 

 Kehidupan lebah madu membutuhkan pakan 

berupa nektar dan serbuksari. Nektar bunga merupakan 

sumber karbohidrat bagi lebah madu. Serbuk sari bunga 

merupakan sumber protein, lipid, mineral dan vitamin yang 

dibutuhkan untuk nutrisi lebah madu(Widowati, 2013). 

Widiarti danKuntadi (2012) menjelaskan bahwa pakan 

lebah berupa nektar dan pollen diambil dari bunga 

tanaman. Peternak biasanya menggunakan metode 

pengembalakan untuk mendapatkan kecukupan nektar dan 

serbuk sari. Masa peternak lebah menggembalakan lebah 

madunya di perkebunan-perkebunan dan pada bulan Mei 

hingga September. Perkebunan-perkebunan di Pulau Jawa 

yang biasanya dijadikan tempat penggembalakan antara 

lain perkebunan karet, kapuk, rambutan, lengkeng, mangga, 

kopi, dan duwet. Produksi madu yang banyak dihasilkan 

pada bulan Mei hingga September, setelah bulan 

September, peternak lebah madu mengalami masa 

paceklik, karena musim madu telah lewat. Saat musim 

paceklik dibutuhkan metode khusus untuk menutupi biaya 

perawatan lebah madu misalnya penggembalaan berpindah 

dan pemberian pakan tambahan.Berikut merupakan jadwal 

penggembalaan lebah madu, bisa dilihat di Tabel 3: 

 

Tabel 3. Jadwal penggembalakan lebah madu  

Bulan Tanaman Pakan Sumber 

Mei-Juni Randu, Sonokeling Nektar-Pollen 

Juli Randu Nektar-Pollen 

Agustus Jagung Pollen 
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September-

Oktober 

Karet Nektar 

November Rambutan Nektar 

Desember-

April 

- - 

Sumber: Widiarti dan Kuntadi (2012) 

 

2.5 Pakan buatan 

2.5.1 Bee feed 

 Kekurangan dari penggunaan pakan pengganti 

berupa gula adalah menambah biaya produksi karena harga 

gula yang mahal. Oleh karena itu para peneliti terus 

melakukan pengembangan pakan tambahan lebah untuk 

mencapai efektifitas maksimal pakan tambahan seperti 

penggunaan hasil samping tepung tapioka (Bee feed), 

(Rochim dkk. 2013), kedelai (Kuntadi, 2008), jusmeng 

kudu (Budiaman dkk.2007). Bee feed adalah pakan 

tambahan alternatif pada lebah yang mempunyai 

kandungan nutrisi lebih komplit dibandingkan dengan 

kandungan gula pasir, selain itu Bee feed harganya lebih 

murah dibandingkan dengan harga gula pasir, sehingga 

berpotensi besar untuk digunakan para peternak lebah 

dalam mengatasi kekurangan pakan pada koloni lebah saat 

musim paceklik. Namun keefektifan penggunaan Bee feed 

pada lebah madu Apis mellifera belum diketahui dan belum 

pernah diteliti.  

Mahreni (2004) menyatakan bahwa hasil samping 

dari pengolahan tepung tapioka menghasilkan produk 

berupa glukosa, dekstrosa, dan juga fruktosa. Nugraheni 

(2000) menambahkan bahwa fruktosa dan glukosa dari 

hasil samping pengolahan tepung tapioka merupakan 
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bagian dari karbohidrat besarnya antara 64-72% didapatkan 

dari pati. Bahan baku Bee feed berasal dari hasil samping 

pengolahan tepung tapioka, Bee feed tersusun dari gula 

golongan monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan 

dekstrosa(Anonim, 2003). Firmansyah (2011) menyatakan 

bahwamonosakarida merupakan suatu molekul yang dapat 

terdiri dari lima atau enam atom C.Penelitian ini berupaya 

mengetahuihasil evaluasi penggunaan pakan tambahan gula 

dan Bee feed terhadap konsumsi pakan, populasi lebah 

madu Apis mellifera.Tabel kandungan Bee feed bisa dilihat 

di Tabel 4.  

 

Tabel.4 Kandungan nutrisi Bee feed 

Komposisi Kandungan Gizi Bee feed 

Energi 362 Kkal 

Protein 0,5g 

Lemak 0,3g 

Karbohidrat 86,9g 

Kalsium 0mg 

Fosfor 0mg 

Zat Besi 0mg 

Vitamin A 0UI 

Vitamin B1 0mg 

Vitamin C 0mg 

Sumber: (Widiarti danKuntadi, 2012) 

 

2.5.2 Gula  

 Somerville (2000) menyatakan bahwa pakan gula 

dalam bentuk sirup merupakan metode yang paling efektif 

untuk merangsang perkembangan anakan lebah madu. Gula 

merupakan suatu karbohidrat sederhana yang menjadi 

sumber energy dan komoditi perdagangan dan suatu bahan 
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yang digunakan untuk pakan lebah. Gula paling banyak 

diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula 

sederhana seperti glukosa yang diproduksi dari sukrosa 

denan enzim atau karbohidrat asam, menyimpan energy 

yang akan digunakan oleh sel. Gula sebagai sukrosa 

diperoleh dari nira tebu, gula, atau aren. Proses untuk 

menghasilkan gula mencakup tahap ekstrasi (pemerasan) 

diikuti dengan pemurnian melalui distilasi (penyulingan). 

Gula pasir ini memiliki warna ada yang putih dan ada yang 

kecoklatan (Raw sugar). Karena ukuran butirannya seperti 

pasir, gula jenis ini sering disebut gula pasir (Huang, 

2003)Pakan tambahan dapat dibuat dari bahan gula dan air 

dengan perbandingan 1:1 (Mussen, 2012). Kandungan 

nutrisi gula bisa dilihat di Tabel 5. Berikut ini:  
 

Tabel.5 Kandungan nutrisi pada gula  

Komposisi Kandungan Gizi Gula Pasir 

Energi 364 Kkal 

Protein 0g 

Lemak 0g 

Karbohidrat 94g 

Kalsium 5mg 

Fosfor 1mg 

Zat Besi 0mg 

Vitamin A 0UI 

Vitamin B1 0mg 

Vitamin C 0mg 

Sumber: (Widiarti danKuntadi, 2012) 
 

2.5.3 Air  

Air perlu digunakan sebagai pelarut senyawa-

senyawa dan garam-garam organik di dalam sarang 

sebelum dimanfaatkan untuk metaboilisme sel-sel, lebah 
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memperoleh air dengan cara khusus dari nektar. Dimusim 

kering, saat temperature dalam sarang tinggi, air diperlukan 

untuk mengontrol temperature kelembapan dalam sarang. 

Untuk keperluan tersebut tetesan air ditaruh dalam sel 

sarang dibiarkan atau dikipas dengan sayapnya agar cepat 

menguap. Tugas mengumpulkan air dilakukan oleh lebah 

pekerja, setelah sampai disarang petugas mengumpul air 

mengalihkan ke petugas dalam sarang. Bila kebutuhan air 

meningkat, petugas sarang akan menginformasikannya ke 

petugas lapangan dan dengan cepat dan penuh semangat 

memenuhinya. Di daerah tropis yang mengalami musim 

kering panjang, ketersediaan air dan nektar terbatas, bahkan 

tidak ada sama sekali, lebah madu cenderung berimigrasi. 

Bila persediaan makanan dan air masih ada, lebah memilih 

tetap tinggal dalam sarangnya (Fitzpatrick, 2009).  
 

2.5.4 Nutrisi Lebah Madu  

Lebah madu membutuhkan berbagai zat makanan 

untuk pertumbuhan, perkembangan, produksi dan 

reproduksi. Agustina (2008) lebah memerlukan enam 

golongan bahan makanan pokok, diantaranya karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, kebutuhnan zat-

zat makanan akan berbeda sesuai dengan fase pertumbuhan 

dan kasta lebah. Lebah pekerja menumpuk nektar yang 

dikumpulkan dalam suatu kantong khusus di dalam tubuh, 

yang disebut perut madu yang berfungsi untuk gula-gula 

dan nektar dipecah menjadi gula-gula sederhana, levurlosa 

dan dextrose melalui proses inversi (Sihombing, 2005). 

Lebih lanjut (Sulistyorini, 2006) lebah pekerja menghisap 

nektar dengan belalainya, maka terjadilah kontak antara 
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nektar cairan saliva lebah yang mengandung enzim-enzim 

hydrolase dan terjadilah pemecahan gula. 

Protein adalah penyusun utama sel-sel tubuh 

sehingga berhubungan erat dengan pertumbuhan dan 

karbohidrat merupakan sumber energi yang membantu 

menumbuhkan senyawa-senyawa organik utama yang 

terdapat dalam tubuh dan berperan dalam mendukung 

struktur beserta fungsi semua jaringan tubuh (Sihombing, 

2005). Rata-rata bahan baku dari pembuatan Bee feed 

berasal dari tepung tapioka. Supripto dkk, (2012) 

menyatakan bahwa hidrolisis pati diperoleh dari sirup 

glukosa yang mengandung D-glukosa (monosakarida). 

Gula pati mempunyai rasa dan kemanisan (sukrosa, 

fruktosa, dan sorbitol lebih manis) yang hampir sama 

dengan gula tebu (Budiyanto, dkk, 2006). Sirup glukosa 

atau sering disebut gula cair dibuat melalui proses 

hidrolisis pati. Perbedaannya dengan gula pasir atau 

sukrosa yaitu sukrosa merupakan gula disakarida terdiri 

dari ikatan glukosa dan fruktosa (Sastrohamidjojo, 2005). 

Lebah madu akan sangat membutuhkan konsumsi 

karbohidrat sebagai sumber energi sehingga mampu 

mempertahankan koloni sebelum musim bunga tiba 

(Rochim dkk, 2013). 

Penggolongan macam gula yang terkandung dalam nektar 

antara lain (Sihombing, 2005) : 

1. Glukosa dan fruktosa terdiri dari senyawa gula hexose 

termasuk dalam golongan monosakharida, yakni 

bahan yang terdiri hanya satu molekul gula. 

2. Sukrosa termasuk gula disakharida dalam golongan 

oligosakharida, yakni bahan yang terdiri dari dua 

molekul gula. 
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2.4 Rasa  

Pangan merupakan gabungan dari berbagai macam 

rasa dari bahan-bahan dalam pangan tersebut. Flavor atau 

rasa sebagai rangsang yang ditimbulkan oleh bahan yang 

dimakan, yang di rasakan oleh indra pengecap atau 

pembau, serta rangsangan lainnya seperti perabaan dan 

penerimaan derajat panas oleh mulut. Parameter rasa 

berperan dalam menentukan tingkat penerimaan suatu 

bahan pangan oleh konsumen (Luper,2008). Rasa dasar 

yaitu manis, asam, asin, dan pahit dapat ditekan oleh 

penambahan hidrokoloid. Pengaruh hidrokoloid terhadap 

penambahan rasa manis pada gula tergantung jenis gum 

dan kekentalan larutanan (Tranggono, 2000). Rasa manis 

yang ada pada royal jelly di sebabkan kandungan glukosa 

dan fruktosa royal jelly juga memiliki rasa agak asam dan 

lengket (Ratnayani, 2008).  

 

2.5 Aroma   

Aroma bahan makanan/makanan yang sedap atau 

dapat diterima indera penciuman dengan baik mencirikan 

kelezatan makanan tersebut (Winarno, 2002). Aroma 

sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan dalam produk, oleh 

sebab itu tidak boleh terdapat penyimpangan aroma dari 

bahan-bahan tersebut, misalnya tengik, sangit, metalik dan 

sebagainya. Penyimpangan tersebut dapat disebabkan 

adanya penyimpangan pada madu dan sari apel yang 

digunakan. Cacat aroma dapat juga disebabkan karena 

kekurangan atau kelebihan penambahan bahan-bahan 

dalam produk termasuk bahan-bahan penambahan aroma. 

Senyawa-senyawa pembentukan aroma madu, antara lain 
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formaldehida, asetaldehida, aseton, isobutiraldehida dan 

diasetil (Susanto, 2011).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian   

Penelitian telah dilaksanakan pada 3 Maret 2014 

sampai 15 April 2014 di Peternakan Lebah CV. Kembang 

Joyo milik Bapak Ustadi, S.Pt dan Ibu Dewi Masyithoh, 

SP. yang terletak di Desa Wates, Kecamatan 

Poncokusumo, Kabupaten Malang. Gambar kandang 

pelaksanaan penelitian bisa dilihat di Gambar 4. Lampiran 

8.  

 

3.2  Materi penelitian  

3.2.1 Bahan Peneletian 

Materi penelitian ini adalah 18 kotak atau koloni 

lebah madu Apis mellifera, setiap kotak koloni berisi enam 

sisiran sarang (sarang berisi telur, larva, pupa, dan pakan 

cair maupun padat). Pakan tambahan yang digunakan 

berupa hasil gula pasir, Bee feed, dan air. Campuran pakan 

menggunakan Bee feed bisa dilihat di Gambar 5. Lampiran 

8. 

Bakan baku pakan terdiri dari air aquades, Bee feed 

yang berasal dari pabrik PT. Tainesia Jaya, Wonogiri, Jawa 

Tengah dengan harga Rp. 6.400/kg dan gula lokal yang 

berasal dari pabrik PG. Krebet Baru, Malang, Jawa Timur 

dengan harga Rp. 11.000/kg. 
 

3.2.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan lebah antara 

lain: kotak koloni (stup), sisiran (frame), tempat pakan 

(feeder frame), alat tulis, kamera, sikat, timbangan dengan 
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ukuran maksimal 5kg dengan ketelitian 0,1g dan masker. 

Alat-alat untuk pembuatan pakan tambahan adalah tong, 

jirigen ukur, air dan alat pengaduk seperti spatula. 

Peralatan untuk pengujian diantaranya, plastik bening dan 

timbangan analitik. 
 

3.2.3 Ransum Penelitian 

Ransum yang digunakan ada 3 perlakuan dan 6 

ulangan diantaranya bahan yang digunakan yaitu gula, Bee 

feed dan air. Kandungan nutrisi gula pasir dan Bee feed bisa 

dilihat di Tabel 6.  
 

Tabel.6 Kandungan nutrisi gula pasir dan Bee feed 

Komposisi 

Kandungan Gizi 

Gula 

Pasir 

Bee feed  

Energi 364 Kkal 362 Kkal 

Protein 0g 0,5g 

Lemak 0g 0,3g 

Karbohidrat 94g 86,9g 

Kalsium 5mg 0mg 

Fosfor 1mg 0mg 

Zat Besi 0mg 0mg 

Vitamin A 0UI 0UI 

Vitamin B1 0mg 0mg 

Vitamin C 0mg 0mg 

Sumber: (Widiarti danKuntadi, 2012) 

 

Adapun hasil laboratorium tentang ransum penelitian 

dengan kosentrasi perlakuan P1 = menggunakan air + gula 

pasir dengan perbandingan (50%:50%) P2 = menggunakan 

air + Bee feed dengan perbandingan (50%:50%) P3 = 

menggunakan air + gula pasir + Bee feed dengan 
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perbandingan (50%:25%:25%) yang telah diolah 

ditampilkan dalam Tabel 7 sebagai berikut:  
 

Tabel 7. Hasil analisis laboratorium pakan 

Parameter 
Perlakuan 

P1 P2 P3 

Kadar Air (65,05 ± 0,0) (66,67 ± 0,0) (61,33 ± 0,0) 

Fruktosa Negatif (14,38 ± 0,2) (7,19 ± 0,2) 

Glukosa Negatif (18,95 ± 0,5) (9,48 ± 0,5) 

Sukrosa (44,05 ± 0,1) Negatif (22,00 ± 0,1) 

Sumber: Laboratorium nutrisi dan pakan ternak 

 

3.3 Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode percobaanRancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 3 perlakuan dan 6 kali ulangan. Perlakuan yang 

dicobakan adalah pakan tambahan, 3 macam pakan 

tambahan tersebut terdiri dari: 

P1= menggunakan air + gula pasir dengan 

perbandingan (50%:50%) 

P2 = menggunakan air + Bee feed dengan 

perbandingan (50%:50%) 

  P3 = menggunakan air + gula pasir + Bee feed dengan 

perbandingan (50%:25%:25%) 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Persiapan Penelitian 

a. Pemilihan koloni lebah: 

- Koloni yang dipakai pada penelitian yaitu 

anggota koloni super yang lengkap. 
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- Koloni bersifat aktif dan mempunyai daya 

menghabiskan pakan tambahan yang tinggi. 

- Terdapat 5 sisiran aktif, 1 sisiran kosong, dan 

1 wadah tempat pakan tambahan 

b. Penempatan koloni: 

Koloni lebah masing-masing perlakuan diberi 

label dan ditempatkan secara acak, 

koloni di letatakkan di kotak super  

c. Pemasangan sel ratu 

 - Diambil larva lebah madu yang baru menetas  

usia 3 hari 

- Masukan kedalam satu potong frame royal jelly 

 - Frame royal jelly yang sudah terisi larva lebah madu di 

tempatkan pada kotak super (kotak lebah madu 

yang berisi koloni lebah madu minimal 2 

tingkat) 

- Sekat/pisahkan kotak super lebah madu tersebut dengan 

ratu lebah berada di kotak   bawah dan frame 

royal jelly calon ratu lebah madu ditempatkan 

pada kotak atasnya, sehingga ratu lebah tidak 

bisa mendekati calon ratu lebah madu. Kode 

perlakuan penelitian dalam pemasangan di 

sarang bisa dilihat di Tabel 8. Berikut ini:  
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Tabel 8. Kode perlakuan penelitian 

Perlakuan 

 

Ulangan 

 

P1 

 

P2 

 

P3 

U1 P1U1 P2U1 P3U2 

U2 P1U2 P2U2 P3U2 

U3 P1U3 P2U3 P3U3 

U4 P1U4 P2U4 P3U4 

U5 P1U5 P2U5 P3U5 

U6     P1U6    P2U6     P3U6 

 

c. Koleksiroyal jelly  

- Diambil satu persatu larva di kotak ternak  

  - Dimasukan kedalam mangkokan (dalam satu 

frame terdiri dari 90 mangkokan) 

 - Frame yang sudah terisi larva tersebut 

dimasukkan kedalam kotak super sampai 

umur 3 hari baru di panen, bila lebih dari 3 

hari di khawatirkan royal jelly akan habis 

dimakan larva yang semakin tumbuh yang 

tentu akan mengkonsumsi royal jelly lebih 

banyak lagi.  Proses koleksi royal jelly 

ditampilkan pada Gambar 4 sebagai berikut:  

 

 
Gambar 4. Proses koleksi royal jelly 
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e. Larva  

Royal jelly merupakan makanan yang diberikan 

pada larva lebah, selama kurang lebih 3 hari, kemudian 

secara bertahap kemudian diganti dengan Bee pollen yang 

dicampur dengan madu. Ratu lebah diberikan makanan 

royal jelly dari mulai larva sampai menjadi lebah dewasa.  

- Larva/ratu lebah mempunyai struktur dan 

tingkah laku yang sangat berbeda disbanding 

lebah pekerja, baik ratu lebah maupun lebah 

pekerja sama-sama lebah betina. 

- Larva ukuran tubuhnya jauh lebih besar dan 

memiliki usia 40-50 kali lebih panjang.   

- Kesimpulannya adalah yang membedakan 

lebah pekerja dari calon ratu lebah, bukan 

kelaminannya atau genetic/keturunannya 

melainkan makanannya.  

f. Fungsi Frame 

Frame ini berfungsi sebagai wadah penampung 

royal jelly dari bahan plastic tiap frame kurang lebih terdiri 

dari 90 mangkuk-mangkuk kecil. Pemasangan dikotak 

(stup) pada posisi lobang mangkok. Untuk pembuatan 

royal jelly tiap-tiap mangkok harus di isi dengan larva 

lebah terlebih dahulu agar lebah-lebah pekerja 

memproduksi royal jelly dan menaruhnya pada mangkok 

tersebut sebagai makanan bagi larva.  

g. Proses terbentuknyaroyal jelly 

Proses terbentuknya royal jellydilakukan pada 

kotak super, dengan penyambungan antar kotak diberi 

penyekat agar ratu lebah tidak bisa naik ke kotak atas. Agar 

royal jelly yang dibuat tidak dimakan oleh ratu lebah maka 

ratu lebah tidak dibiarkan naik kekotak atas, bila tanpa 
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penyekat ini pasti peternak tidak bisa panen royal jelly 

karena royal jelly sudah habis dimakan ratu lebah sebelum 

waktu panen tiba.  

 

3.4.2. Pelaksanan Penelitian 

a. Pencampuran Pakan Tambahan 

Pakan tambahan yang diberikan mempunyai 

presentase kandungan gula,Bee feed dan air yang berbeda 

menurut perlakuan. Proses pembuatan pakan tambahan 

menggunakan gula harus dilarutkan terlebih dahulu dengan 

perbandingan air dan gula adalah 50% : 50%. Proses 

pembuatan pakan tambahan Bee feed dicampurkan dengan 

air dengan perbandingan 50% : 50%. Pembuatan pakan 

tambahan dilakukan saat memberi pakan lebah madu 3 hari 

sekali.Komposisi pencampuran pakan tambahan disajikan 

pada Tabel 9. Berikut ini: 

 

 Tabel 9. Komposisi perlakuan pakan tambahan 

Perlakuan Gula (g) Bee feed (g) Air (g) 

P1 450 0 450 

P2 0 450 450 

          P3      450  450 450 

 

b. Pemberian Pakan Tambahan 

Pemberian pakan tambahan untuk kegiatan 

penelitian dilakukan pada koloni sebanyak 18 koloni. 

Setiap koloni diberi sebanyak 900 g pakan tambahan. 

Pemberian pakan tambahan ini diberikan pada tempat 
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pakan yang bernama feeder frame. Pemberian pakan 

tambahan dilakukan setiap 3 hari sekali pukul  15.00 WIB–

selesai. 

c. Pengambilan data  

    - Produksi royal  jelly  diambil  pada  tiap  sel  ratu  

yang  terbentuk  dan jumlahnya diamati  setiap  

perlakuan.  

    - Kemampuan angka keberhasilan penambahan 

Bee feed terhadap royal jelly. 

 

3.5 Variabel  Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

jumlah produksi royal jelly, rasa dan aroma. 

a) Jumlah produksiroyal jelly 

Perhitungan jumlah royal jelly yang dilakukan yaitu 

menyediakan frame yang sudah terisi larva yang 

memproduksi royal jelly. Membiarkan selama 3 hari agar 

frame terisi royal jelly. Mengambil hasil produksi royal 

jelly tersebut kemudian diletakkan di plastik. Kemudian 

ditimbang menggunakan timbangan dengan ukuran 

maksimal 5kg dengan ketelitian 0,1g dan mencatat angka 

yang terbaca pada layar timbangan sebagai sampel setelah 

keadaan konstan. Menejemen yang cepat untuk menandai 

pembentukan royal jelly bisa ditandai dengan adanya 

lelehan warna coklat di bibir mangkokan jika adanya 

lelehan tersebut maka dalam setiap mangkokan ada larva 

yang hidup yang menandakan adanya kehidupan dan 

terbentuknya royal jelly tersebut.  

b) Uji kesukaan rasaroyal jelly 

Pengujian kesukaan rasa pada royal jelly yang 

dilakukandengan panelis tidak terlatih sebanyak 25 orang. 
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Kisaran skor yang diberikan 1 sampai 9. Skor rasa dan 

aroma, yaitu skor 1 kategori amat sangat tidak menyukai, 

skor 2 kategori sangat tidak menyukai, kategori tidak 

menyukai, skor 4 kategori agak tidak menyukai, skor 5 

kategori netral, skor 6 kategori agak menyukai, skor 7 

kategori menyukai, skor 8 sangat menyukai dan skor 9 

kategori amat sangat menyukai(Watts dkk, 2002). 

c)  Uji kesukaan aroma royal jelly 

Pengujian kesukaan aroma pada royal jelly yang 

dilakukandengan panelis tidak terlatih sebanyak 25 orang. 

Kisaran skor yang diberikan 1 sampai 9. Skor rasa dan 

aroma, yaitu skor 1 kategori amat sangat tidak menyukai, 

skor 2 kategori sangat tidak menyukai, kategori tidak 

menyukai, skor 4 kategori agak tidak menyukai, skor 5 

kategori netral, skor 6 kategori agak menyukai, skor 7 

kategori menyukai, skor 8 sangat menyukai dan skor 9 

kategori amat sangat menyukai (Watts dkk, 2002). 

 

3.6 Analisa Data 

Analisis data pada konsumsi pakan tambahan, jumlah 

produksi, rasa dan aroma pada penelitian menggunakan 

analisis ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

(Mattjik dan Sumertajaya, 2002) 

Yij = µ+ Ti + €ij 

Keterangan: 

Yij  = nilai pengamatan pada perlakuan ke 1-

3ulangan ke 1-6 

µ      = nilai tengah umum 

T      = pengaruh perlakuan ke 1-3 

€ij    = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

ke-i ulangan ke 1-6 



34 

 

 

Tabel 10. Analisis ragam 

SK Db JK KT F hitung F0,05% F 0,01% 

Perlakuan 2 JKp KTp KTp/KTgalat 3,68 6,36 

Galat (r-1)-

2 

JKgalat KTgalat    

Total (r-1)      

 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau 

signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) dan Uji kesukaan (hedonik) 

SE  = √(       )        dan      

 SE  = √(       )            

 

3.7 Batasan Istilah 

Bee feed       : Pakan suplemen atau pakan tambahan 

lebah madu yang berasal dari hasil 

samping pembuatan tepung tapioka 

dan diproduksi oleh PT. Tainesia 

Jaya, Wonogiri, Jawa Tengah. 

Rasa : Dilakukan dengan menggunakan 

panelis tidak terlatih sebanyak 25 

orang mahasiswa Fapet UB.  

Aroma  : Dilakukan dengan menggunkan 

panelis tidak terlatih sebanyak 25 

orang mahasiswa Fapet UB.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Jumlah Produksi Royal Jelly 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan nilai 

rata-rata jumlah produksi royal jelly ditampilkan pada 

Tabel 11. 

Tabel 11. Nilai rata-rata jumlah produksi royal jelly 

Parameter 

  

 

Perlakuan 

 

P1± SD (g) P2± SD (g) P3± SD (g) 

Jumlah Royal 

Jelly 15,2 ± 2,22a 11,98 ± 1,57a 14,48± 2,91a 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunujukkan tidak adanya perbedaan yang 

nyata diantara perlakuan (P>0,05) 

 

 Royal jelly merupakan cairan putih seperti susu 

yang dihasilkan kelenjar hypopharyngeal lebah madu 

pekerja untuk makanan larva lebah sampai berumur tiga 

hari dan kemudian secara bertahap diganti dengan Bee 

pollen yang dicampur madu (Nurmiati, 2002). Pada 

penilitian yang dilakukan dalam pembuatan royal jelly 

menggunakan pakan buatan Bee feed dengan tujuan untuk 

menghasilkan jumlah royal jelly yang semakin banyak dan 

berkualitas. Pakan gula dalam bentuk sirup merupakan 

metode yang paling populer dan paling efektif sebagai 

pakan pengganti (Somerville, 2000).   
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Tabel 11 menunjukan rata-rata pemberian pakan 

buatan Bee feed pada jumlah royal jelly menunjukan tidak 

adanya perbedaan  nyata terhadap jumlah royal jelly pada 

P1 (50%:50%), P2(50%:50%), P3 (25%:25%:50%), karena 

lebah menganggap pakan buatan tersebut sebagai pakan 

yang sering dimakan sehari-hari karena terlihat dari bentuk 

fisik pakan tersebut menyerupai gula. Pakan tambahan 

tidak dapat meningkatkan produksi, tetapi hanya berfungsi 

untuk mempertahankan kehidupan lebah, pakan tambahan 

dapat dibuat dari bahan gula dan air dengan 

perbandingan1:1(Mussen, 2012). Menurut Widiastuti 

(2008), lebah pekerja memilih pakan tidak berdasarkan 

nilai nutrisi, umur atau warna tetapi berdasarkan bau 

bentuk fisik dari pakan tersebut. Widiarti dan Kuntadi 

(2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor 

utama yang mempengaruhi rendahnya produktifitas lebah 

madu di masyarakat adalah penurunan sumber pakan.  

Dari hasil penelitian dilakukan pemberian Bee feed 

yang tepat harus sesuai dengan kebutuhan lebah Apis 

mellifera yaitu antara pemberian air dan gula harus sama 

takarannya sehingga penggunaan Bee feed tidak 

mempengaruhi jumlah produksi royal jelly.  
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4.2 Mengenai  Rasa royal jelly 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan nilai 

rata-rata rasa royal jelly ditampilkan pada Tabel 12.  

Tabel 12. Nilai rata-rata rasa royal jelly 

Parameter 

  

 

Perlakuan 

 

P1 ± SD  P2 ± SD  P3 ± SD  

RasaRoyal Jelly 5,62 ± 1,42b 4,7 ± 1,36a 5,36 ± 1,48b 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunujukkan adanya perbedaan yang nyata 

diantara perlakuan (P< 0,05) 

 

Penambahan Bee feed dari perlakuan kontrol 

sampai kosentrasi 2,6% memberikan perbedaan sangat 

nyata terhadap rasa pada produksi royal jelly (P<0,05). Hal 

tersebut dikarenakanBee feed tersusun dari gula golongan 

monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan dekstrosa yang 

mengandung rasa manis yang di sukai oleh lebah 

(Firmansyah, 2011).  

Tabel 12 menunjukan rata- rata nilai rasa pada 

produksi royal jelly 5,62, 4,74 dan 5,36. Perbedaan tidak 

begitu besar terhadap nilai rata-rata antar perlakuan. 

Panelis memberikan penilaian hampir sama antara 3-8 

(tidak menyukai-sangat menyukai). Produk royal jelly juga 

terdapat rasa manis yang berasal dari pakan itu sendiri. 

Rasa manis yang ada pada royal jelly di sebabkan 

kandungan glukosa dan fruktosa royal jelly juga memiliki 

rasa agak asam dan lengket (Ratnayani, 2008).  
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 Tepung sari sebagai sumber protein dapat 

meningkatkan kemampuan lebah ratu untuk meletakkan 

telur dan memperpanjang (lama) hidup (Anonim, 2009). 

Hal ini menunjukan tepung sari sebagai pakan penting bagi 

koloni lebah untuk memproduksi royal jelly maka Bee feed  

diperkirakan dapat digunakan sebagai tambahan pakan 

buatan bagi lebah Apis mellifera untuk dapat memproduksi 

royal jelly karena kandungan rasa pada Bee feed juga 

terdapat rasa manis yang hampir menyerupai tepung sari.  

 Dari hasil penelitian nilai organoleptik yang 

dominan untuk rasa yaitu kategori agak asam dan lengket 

dilidah. Ada juga perlakuan lain yang termasuk pada 

kategori asam dan tidak lengket di lidah. Menurut Anonim 

(2009), bahwa rasa royal jelly lebah madu yang berkualitas 

yaitu agak asam dan lengket di lidah. 

 

4.3 Mengenai Aroma royal jelly 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan nilai 

rata-rata rasa royal jelly ditampilkan pada Tabel 13.  

Tabel 13. Nilai rata-rata aromaroyal jelly 

+Parameter 

  

 

Perlakuan 

 

P1 ± SD  P2 ± SD  P3 ± SD  

Aroma Royal Jelly 5,54± 1,20b 5,1 ± 1,31a 5,34± 1,44b 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunujukkan adanya perbedaan yang nyata 

diantara perlakuan (P< 0,05) 
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 Penambahan Bee feed dari perlakuan kontrol 

sampai kosentrasi 2,6% memberikan perbedaan sangat 

nyata terhadap aroma pada produksi royal jelly (P<0,05). 

Hal tersebut dikarenakan Bee feed merupakan zat dengan 

warna putih bening, bau hampir menyerupai gula dalam 

bentuk cair (Tranggono, 2000). 

  Tabel 13 menunjukan rata-rata nilai aroma pada 

produksi royal jelly 5,54, 5,1 dan 5,34. Perbedaan tidak 

begitu besar terhadap  nilai rata-rata antar perlakuan. 

Panelis memberikan penilaian hampir sama antara 3-

8(tidak menyukai-sangat menyukai). Dalam produk royal 

jelly mengandung aroma bau khas royal jelly hampir 

menyerupai bau susu.  

 Hasil analisi ragam menunjukan bahwa pakan 

buatan yang diberikan kepada koloni lebah Apis mellifera 

berbeda sangat nyata antara perlakuan terhadap kandungan 

royal jelly. Kualitas royal jelly selain analisis kimia 

kandungan protein,lemak dan air sebagainya juga 

dilakukan pengujian organoleptik berupa aroma.Pengujian 

organoleptik yang dilakukan oleh 25 panelis, panelis 

tersebut menyukai bau tidak menyengat, rasa agak asam 

dan lengket di lidah serta warna putih susu. Penilaian 

aroma oleh panelis terhadap produk royal jelly dari Apis 

meliifera dapat digolongkan pada kategori tidak bau 

menyengat. Anonim (2003) menyatakan bahwa aroma khas 

royal jelly yaitu tanpa bau menyengat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan peelitian di atas 

dapat di simpulkan sebagai berikut:  

1. Pemberian pakan air+gula (50%:50%) memiliki 

hasil yang sama dengan pemberian pakan 

air+gula+Bee feed (50%:25%:25%) keduanya 

merupakan proporsi terbaik dari setiap perlakuan 

tapi tidak meningkatkan jumlah produksi royal jelly 

2. Pemberian pakan air+gula (50%:50%) memiliki 

hasil yang sama dengan pemberian pakan 

air+gula+Bee feed (50%:25%:25%) keduanya 

merupakan proporsi terbaik dari setiap perlakuan 

yang dapat meningkatkan rasa royal jelly yang di 

sukai oleh konsumen 

3. Pemberian pakan air+gula (50%:50%) memiliki 

hasil yang sama dengan pemberian pakan 

air+gula+Bee feed (50%:25%:25%) keduanya 

merupakan proporsi terbaik dari setiap perlakuan 

yang dapat meningkatkan aroma royal jelly yang di 

sukai oleh konsumen 

 

5.2 Saran  

   Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk 

menggunakan pakan tambahan Bee feed air+gula+Bee feed 

(50%:25%:25%)karena dari segi ekonomis lebih murah dan 

memiliki hasil yang sama dengan pemberian pakan 

air+gula (50%:50%)  yang berpengaruh terhadap kualitas 

royal jelly 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur perhitungan produksi royal 

jelly: 

1. Menyediakan frame yang sudah terisi larva yang 

memproduksi royal jelly. 

2. Membiarkan selama 3 hari agar frame terisi royal jelly 

3. Mengambil hasil produksi royal jelly tersebut kemudian 

di letakan di plastic. 

4. Menimbang dan mencatat angka yang terbaca pada 

layar timbangan sebagai sampel setelah keadaan 

konstan.  

 

 
Gambar 5. Produksi royal jelly 
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Lampiran 2. Lembar Uji Organoleptik Rasa dan 

Aroma  (Hedonik) (Susrini, 2003) 

Tanggal : 

Nama Panelis :  

Produk : Royal jelly dengan 

penambahan Bee feed 

Dihadapan anda disajikan sampel royal jelly dengan 

penambahan Bee feed dan anda diminta untuk menentukan 

seberapa besar anda menerima karakteristik produk royal 

jelly ini, dengan memberi tanda (√) pada parameter yang 

anda anggap sesuai dari yang amat sangat tidak menyukai-

amat sangat menyukai (1–9), dan atas penilaian anda kami 

ucapkan terimakasih. 

Keterangan:  

1 = Amat sangat tidak menyukai  6=Agak menyukai 

2 = Sangat tidak menyukai   7 = Menyukai 

3 = Tidak menyukai    8 =Sangat  

Menyukai 

4 = Agak tidak menyukai   9 = Amat sangat  

Manyukai 

5 = Netral 

Kode produk 

Parameter 

Rasa Aroma 

P1U1 _ _ 

P1U2 _ _ 

P1U3 _ _ 

P1U4 _ _ 

P1U5 _ _ 

P1U6 _ _ 

P2U1 _ _ 
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P2U2 _ _ 

P2U3 _ _ 

P2U4 _ _ 

P2U5 _ _ 

P2U6 _ _ 

P3U1 _ _ 

P3U2 _ _ 

P3U3 _ _ 

P3U4 _ _ 

P3U5 _ _ 

P
3
U

6
 _ _ 

* Lembar pengujian yang serupa dipakai untuk uji rasa dan aroma 
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Lampiran 3. Analisis Data Perhitungan Jumlah Royal 

Jelly 

 

1. Data Perhitungan Jumlah Royal Jelly 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 

1 2 3 4 5 6 

P1 18,5 14,8 13,8 15,8 16,3 12 91,2 15,2 2,228003591 

P2 11,6 11,1 14 11,8 13,6 9,8 71,9 11,98333 1,575330653 

P3 18,3 13,3 13,8 13,3 17,6 10,6 86,9 14,48333 2,919874427 

Total 48,4 39,2 41,6 40,9 47,5 32,4 250 41,66667 5,863673479 

 

2. Hasil Analisis Ragam Perhitungan Jumlah Royal  jelly 

 
 

 

 

 

 

                                       FK =  (250)
2
 / (3x6) 

       = 62500/18 

       = 3472,222 
 

JKTotal = (18,5
2
 + 14,8

2 
+ ........ + 10,6

2
)
 
-3472,222 

=3586,3-3472,222  

= 114,0778 

JKPerlakuan = {(91,2
2 

+71,9
2 

+ 86,9
2
) / 6} – 3472,222 

 =(21038/6)- 3472,222 

 =  3506,443-3472,222 

 = 34,22111 

       JKGalat        =  JKTotal  -  JKPerlakuan 

      =114,0778- 34,22111 
           =79,85667 
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3. Tabel Analisis Ragam 

 

SK Db JK KT F hitung F 0,05 % F 0,01 % 

Perlakuan 2 34 17,11055 3,213986 3,68 6,36 

Galat 15 79,85667 5,323778 

   Total 17 

     Kesimpulan: Fhitung<Ftabel= 3,213986 < 3,68 Artinya 

penambahan Bee feed tidak memberikan 

perbedaan nyata terhadap jumlah produksi 

royal jelly 
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Lampiran 4. Uji  Normalitas dan Uji Homogenitas pada 

jumlah produksi royal jelly 

 

1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Tabel di atas menunjukkan hasil uji normalitas 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dapat 

diketahui bahwa nilai signifikasi pada table diatas adalah 

Fhitung< Ftabel sebesar 0,890<3,68 yang berarti bahwa data 

menyebar mengikuti normal 

 

2. Levene's Test of Equality of Error Variances 

 
Tabel di atas menunjukkan hasil uji homogenitas 

dengan metode Levene's Test. Nilai Levene (sig) sebesar 

0,062 di mana Fhitung< Ftabel sebesar 0,062<3,68 yang berarti 

terdapat kesamaan varians antar kelompok atau yang 

berarti homogen. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Ulangan 

N 18 

Normal Parameters
a
 Mean 3,50 

Std. Deviation 1,757 

Most Extreme Differences Absolute ,137 

Positive ,137 

Negative -,137 

,580 Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) .890 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,871 5 12 ,062 
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Lampiran 5. Analisis data Panelis Rasa pada produk 

royal jelly dengan penambahan pakan 

buatan  Bee feed 

 

1. Data rasa pada produk royal jelly 

 

 
 

Panelis 

P1 P2 P3 Total 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U1 U2 U3 U4 U5 U6 
 

1 4 4 7 4 4 4 7 4 4 7 4 4 8 4 4 4 7 5 89 

2 5 5 6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 94 

3 4 5 4 5 4 6 6 5 6 6 7 5 8 3 6 8 7 7 102 

4 4 4 7 7 5 7 8 5 8 5 5 7 8 5 8 6 7 5 111 

5 7 7 6 7 3 7 3 6 5 5 5 5 8 5 5 5 3 6 98 

6 4 7 8 6 6 7 4 5 5 5 5 5 8 5 6 7 6 5 104 

7 3 5 8 5 7 5 5 7 5 5 5 5 8 7 8 7 4 6 105 

8 4 4 8 4 7 7 6 7 5 5 5 5 8 6 5 5 5 7 103 

9 4 5 5 6 6 7 6 6 7 5 6 6 5 8 6 6 6 5 105 

10 4 5 8 6 6 7 6 6 6 6 8 7 8 6 5 6 7 6 113 

11 4 6 8 6 6 7 6 5 6 6 8 6 5 4 6 6 5 6 106 

12 4 5 6 6 6 7 6 5 6 6 8 6 5 5 7 8 4 6 106 

13 4 5 7 7 7 7 6 7 7 7 6 4 8 4 6 3 6 5 106 

14 7 4 5 5 7 5 5 5 5 8 5 5 5 7 5 3 3 4 93 

15 4 4 8 7 7 7 7 7 8 5 8 3 7 5 6 4 6 5 108 

16 4 7 4 6 5 4 3 4 5 7 5 3 8 7 8 5 6 7 98 

17 4 4 8 4 4 4 4 4 4 6 8 4 8 4 4 4 4 8 90 

18 6 4 8 5 5 4 5 3 5 6 4 5 8 6 4 6 5 7 96 

19 6 4 8 8 6 6 8 5 5 4 8 7 8 7 3 2 5 7 107 

20 5 4 8 5 5 4 2 5 5 5 8 8 5 3 5 5 5 5 92 

21 7 4 8 6 6 6 6 6 5 5 5 6 8 7 7 7 7 6 112 

22 7 7 7 7 7 4 7 7 5 7 7 3 7 7 7 7 5 6 114 

23 7 4 8 6 4 4 5 8 8 5 6 6 6 6 5 4 3 3 98 

24 5 4 8 4 4 4 4 3 4 3 8 4 8 5 3 7 6 5 89 

25 8 4 8 6 6 5 6 4 6 7 8 4 4 7 4 5 5 3 100 

Total 125 121 176 143 138 140 136 136 140 141 157 128 174 138 138 135 133 140 2539 

 

843 838 858 
 

Rataan 5,62 4,74 5,36 
 

Deviasi 1,42211677 1,361930463 1,484234826 
  



54 

 

2. Hasil Analisis Ragam Rasa Royal Jelly 

 
 

3. Tabel anilisis ragam rasa pada royal jelly 

SK DB JK KT F Hitung F 0,05 % F 0,01 % 

Perlakuan 2 61,32 30,66 18,054208 2,6 3,78 

Panelis 24 56,41333 2,350556 1,3841298 1,52 1,79 

Galat 423 718,3467 1,698219 

   
Total 449 1208,02 

    

FK  = (2539)
2
 / (3 x 6 x 25)      

 = 5560164/450 

 = 12355,9 

 

       

JKTotal  =  (4
2
 + 4

2 
+ 7

2
.........+ 3

2
)
 
- 12355,9 

 =  13192 – 12355,9 

 = 836,08 

 

                                   

JKPerlakuan =  {(843
2
  +  838

2
  + 858

2 
) / (25 x 6)} - 12355,9 

                  = ( 1862586/150) - 12355,9 

 = 61,32 

 

JKPanelis =  {(89
2
  +  88

2
  + …

  
+ 100

2
) / (3 x 6)} - 12355,9 

                  =  223422/18 - 12355,9 

 = 12412,3-12355,9 

 = 56,4133 

 

JKGalat   =  JKTotal - JKPerlakuan - JKPenelis 

 =  836,08-61,32-56,4133 

 =  718,347 

Derajat Bebas (db)  
db perlakuan= (t-1) = 2  
db panelis = (P-1) = 24 

db galat = db total - (db perlakuan + db panelis) = 423 db  

total = (t x panelis x r) - 1 = 449  
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Kesimpulan:  Fhitung >Ftabel  = 18,05>3,78 artinya 

penambahan Bee feed memberikan 

perbedaan sangat nyata terhadap rasa pada 

produksi royal jelly 

 

4. Uji Jarak BergandaDuncan (UJBD)  

 

SE  = √(       )            

 = √             

 = 0,104 

JNT       = JND (    , db galat,p)x SE 

 = 4,32 x  0,104 

 = 0,449 

Selingan 2 3 4 

Jnd 1 % 4,32 4,5 5,62 

Jnt 1 % 0,44928 0,468 0,58448 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2 4,74 a 

P3 5,36 b 

P1 5,62 b 

Kesimpulan: Perlakuan P3dan P1tidak berbeda nyata, 

sedangkan perlakuan P2 berbeda sangat 

nyata dengan perlakuan laiannya 
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Lampiran 6. Analisis data Panelis Aroma pada produk 

royal jelly dengan penambahan pakan 

buatan  Bee feed 

 

1. Data Aroma pada produk royal jelly 

 

 
 

 

 

Panelis 

P1 P2 P3 Total 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U1 U2 U3 U4 U5 U6 

 1 5 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 3 5 77 

2 5 5 6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 4 5 5 5 6 4 92 

3 4 5 4 5 4 6 6 5 6 6 5 5 4 3 6 8 3 4 89 

4 7 4 7 7 5 7 8 5 8 5 5 7 4 5 8 6 7 6 111 

5 7 4 6 7 6 7 3 6 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 92 

6 4 5 7 6 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 6 7 6 6 95 

7 7 6 8 6 4 7 5 7 5 5 5 5 4 7 8 7 4 4 104 

8 5 5 7 4 4 7 6 7 5 5 5 5 4 6 5 5 3 7 95 

9 7 5 7 5 5 5 6 6 7 5 5 5 5 5 6 6 6 5 101 

10 6 5 5 6 6 4 6 6 6 6 8 7 4 6 5 6 3 6 101 

11 5 6 5 6 6 4 4 4 4 6 5 4 4 4 6 6 5 6 90 

12 6 5 6 5 6 7 6 6 6 6 8 6 5 5 7 8 4 6 108 

13 8 6 7 7 5 7 3 7 7 7 6 4 8 4 6 3 6 5 106 

14 6 6 5 5 5 5 3 5 5 8 5 5 5 7 5 3 3 4 90 

15 8 4 6 5 7 7 3 7 4 5 8 3 7 5 6 4 6 5 100 

16 5 7 4 5 5 4 3 5 5 7 5 4 3 7 8 7 6 7 97 

17 4 4 5 3 5 3 4 4 4 6 4 3 3 4 7 5 3 8 79 

18 6 4 6 5 5 4 5 3 5 6 4 5 8 6 5 6 3 7 93 

19 6 6 8 6 5 5 5 3 4 3 8 3 3 7 7 7 5 7 98 

20 5 6 7 5 5 4 2 5 3 5 8 4 5 4 5 5 5 5 88 

21 7 6 4 7 6 4 6 6 4 5 5 6 8 7 4 7 7 6 105 

22 7 6 7 7 8 4 4 6 3 7 7 3 7 7 6 7 7 6 109 

23 7 4 8 6 6 4 5 5 4 5 3 4 6 6 5 4 3 3 88 

24 5 6 7 6 5 4 5 5 3 3 5 5 8 5 3 7 7 3 92 

25 8 4 7 6 5 6 5 4 5 7 3 7 4 5 5 5 4 7 97 

Total 150 128 154 138 133 128 117 133 122 137 136 120 126 134 144 143 118 136 2397 

 
831 765 801 

 Rataan 5,54 5,1 5,34 
 Deviasi 1,207526731 1,319701003 1,441615425 
  



57 

 

2. Hasil analisis ragam aroma pada royal jelly 

 

 
3. Tabel analisis ragam aroma pada royal jelly 

SK DB JK KT F Hitung F 0,05 % F 0,01 % 

Perlakuan 2 14,56 7,28 4,490827 2,6 3,78 

Panelis 24 100,7022 4,195926 2,588349 1,52 1,79 

Galat 423 685,7178 1,621082 

   
Total 449 1208,02 

    

FK  = (2397)
2
 / (3 x 6 x 25)      

 = 5745609/450 

 = 12768 

 

       

JKTotal  =  (5
2
 + 4

2 
+ 5

2
,,,,,,,,,+ 7

2
)
 
- 12768 

 =  13569– 12768 

 = 800,98 

 

                                   

JKPerlakuan =  {(831
2
  +  769

2
  + 801

2 
) / (25 x 6)} – 12768 

                        = ( 1917387/150) - 12768 

 = 12782,6-12768 

 = 14,56 

 

JKPanelis =  {(77
2
  +  92

2
  + …

  
+ 97

2
) / (3 x 6)} - 12768 

                        =  231637/18 - 12768 

 = 12868,7-12768 

 = 100,702 

 

JKGalat   =  JKTotal - JKPerlakuan - JKPenelis 

 =  800,98- 14,56 – 100,702 

 =  685,718 

Derajat Bebas (db)  
db perlakuan= (t-1) = 2  
db panelis = (P-1) = 24 

db galat = db total - (db perlakuan + db panelis) = 423 db  

total = (t x panelis x r) - 1 = 449  
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Kesimpulan:  Fhitung >Ftabel = 4,49>2,6 artinya 

penambahan Bee feed memberikan 

perbedaan nyata terhadap Aromapada 

produksi royal jelly 

 

4. Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD)  

 

SE  = √(       )            

 = √             

 = 0,104 

JNT       = JND (    , db galat,p)x SE 

 = 4,32 x  0,104 

 = 0,449 

Selingan 2 3 4 

Jnd 1 % 4,32 4,5 5,62 

Jnt 1 % 0,44928 0,468 0,58448 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2 4,74 a 

P3 5,36 b 

P1 5,62 b 

 

Kesimpulan: Perlakuan P3 dan P1 tidak berbeda nyata, 

sedangkan perlakuan P2 berbeda sangat 

nyata dengan perlakuan laiannya 
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Lampiran 7.  Hasil Uji Laboratorium Kandungan pada 

Masing-Masing Pakan Perlakuan 

 

Parameter 
Perlakuan 

P1 P2 P3 

Kadar Air (65,05 ± 0,0) (66,67 ± 0,0)  (61,33 ± 0,0)  

Fruktosa Negatif  (14,38 ± 0,2)  (7,19 ± 0,2)  

Glukosa Negatif  (18,95 ± 0,5)  (9,48 ± 0,5)  

Sukrosa (44,05 ± 0,1)  Negatif  (22,00 ± 0,1)  
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Lampiran 8. Dokumentasi penelitian 

 

1.Gambar kandang pelaksanaan penelitian 

 

 

 
 

2.Gambar Campuran pakan menggunakan Bee feed:  

a) P1 b) P2 c) P3 

 

 
         a   b  c 
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Lampiran 9. Data jumlah produksi royal jelly 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Data ulangan pertama 

perlakuan 
Ulangan Jumlah Rataan SD 

1 2 3 4 5 6 
   P1 21 8 12 17 16 10 84 14 4.857983121 

P2 10 11 19 20 18 11 89 14.83333 4.622409184 

P3 15 9 15 11 15 9 74 12.33333 3.011090611 

Total 46 28 46 48 49 30 247 41.16667 9.516652072 

 

 

2. Data ulangan kedua 

perlakuan 
Ulangan Jumlah Rataan SD 

1 2 3 4 5 6 
   P1 19 16 14 3 23 10 85 14.16667 7.026142 

P2 7 6 12 19 5 11 60 10 5.215362 

P3 24 10 11 23 19 6 93 15.5 7.503333 

Total 50 32 37 45 47 27 238 39.66667 9.114092 

 

3. Data ulangan ketiga 

perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3 4 5 6 

P1 18 16 21 25 18 19 117 19.5 3.146427 

P2 18 20 17 4 16 8 83 13.83333 6.337718 

P3 13 24 13 14 24 14 102 17 5.440588 

Total 49 60 51 43 58 41 302 50.33333 7.685484 

 

4. Data ulangan keempat 

perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3 4 5 6 

P1 12 11 16 12 10 8 69 11.5 2.664583 

P2 5 16 8 9 19 11 68 11.33333 5.240865 

P3 22 13 10 9 14 13 81 13.5 4.593474 

Total 39 40 34 30 43 32 218 36.33333 5.085928 
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1. Data ulangan kelima 

perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3 4 5 6 

P1 18 21 10 19 22 14 104 17.33333 4.546061 

P2 10 9 20 8 5 8 60 10 5.176872 

P3 14 9 24 15 11 9 82 13.66667 5.645057 

Total 42 39 54 42 38 31 246 41 7.536577 

 

2. Data ulangan keenam 

perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3 4 5 6 

P1 23 17 10 19 9 11 89 14.83333 5.671567 

P2 20 5 8 11 19 10 73 12.16667 6.047038 

P3 22 15 10 8 23 13 91 15.16667 6.177918 

Total 65 37 28 38 51 34 253 42.16667 13.49691 
 


