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EFFECT OF PLANT TYPE TO QUALITY OF 
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RENDEMEN/PROPOLIS EXTRACT LEVELS, TOTAL 

FLAVONOIDS, TOTAL PHENOL AND MAGNESIUM 

LEVELS 
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1)
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2)
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ABSTRACT 

 

The research objective was to study effect of plant type 

to quality of honeybee Apis mellifera propolis terms of 

rendemen/propolis extract level, total flavonoids, total phenol 

and magnesium level. The method used experiment using a 

completely randomized design (CRD) with 3 treatments 

(based on the plant type on shepherding location) with 5 

replication. Treatment P1 was propolis from Desa Parang, 

Kec. Banyakan, Kab. Kediri, with plant type was Pinus 

merkusii; P2 was propolis produced from Desa Wates, Kec. 

Ponockusumo, Kab. Malang, with plant type was Albizia 

chinensis and Tectona grandis; P3 was propolis produced 

from Desa Donowarih, Kec. Karangploso, Kab. Malang, with 

plant type was Coffea arabica, Neolamarckia cadamba and 

forest plant vegetation. Data were analyzed using Analysis of 

Variance (ANOVA) and if the treatment has a difference 

effect, analysis continued by Honestly Significant Difference 

Test (HSD). The results showed difference plant type on 

honeybee sherpherding locations give significantly effect 

(P<0.01) on rendemen/propolis extract levels (16.82 - 33.68 

%), total flavonoids (3.20 – 6.40 mg/g extract), total phenol 

(0.90 - 12.40 mg/g extract) and magnesium levels (0.20 – 0.80 

mg/g extract). The conclusion of this result are species of plant 

https://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
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on the shepherding location contains different resin and affect 

the quality difference propolis. 

 

Keyword : Apis mellifera, Plant Type, Propolis 
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RINGKASAN 

 

Propolis merupakan salah satu produk lebah madu yang 

dimanfaatkan oleh lebah madu sebagai pelindung sarang dari 

ancaman lingkungan, predator dan mikroorganisme serta dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan baku beberapa produk farmasi 

dan produk turunannya. Propolis dihasilkan lebah madu dari 

resin tanaman yang diolah dan diletakkan di beberapa bagian 

sarang. Propolis memiliki berbagai macam kandungan 

tergantung dari sumber pembentuk propolis, salah satunya 

adalah jenis tanaman sumber resin. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 3 lokasi 

penggembalaan koloni lebah Apis mellifera yang dimiliki oleh 

CV. Kembang Joyo. Sampel didapatkan dengan cara koleksi 

pada bagian-bagian sarang lebah  pada tanggal 13 April - 8 

Mei 2015. Proses ekstraksi dilakukan di Lab. Biokimia, 

Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya; sedangkan uji total 

flavonoid, total fenol dan kadar rendemen dilakukan di Unit 

Layanan Pengujian, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari pengaruh 

perbedaan jenis tanaman pada masing-masing lokasi 

penggembalaan terhadap kualitas 3 jenis propolis lebah madu 

Apis mellifera. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan informasi tentang beberapa kandungan propolis 

diantaranya adalah kadar rendemen, total flavonoid, total 

fenol, dan kadar magnesium. 

Materi penelitian yang digunakan adalah koloni lebah 

Apis mellifera dengan jumlah 1500 koloni yang tersebar di 3 

lokasi berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 3 perlakuan (berdasarkan lokasi penggembalaan). P1 

merupakan sampel propolis dari Desa Parang, Kec. Banyakan, 

Kab. Kediri dengan tanaman penghasil getah adalah pinus 

(Pinus merkusii); P2 merupakan sampel propolis dari Desa 

Wates, Kec Poncokusumo, Kab. Malang dengan tanaman 

penghasil getah adalah sengon (Albizia chinensis) dan jati 

(Tectona grandis); dan P3 merupakan sampel propolis dari 

Desa Donowarih, Kec. Karangploso, Kab. Malang dengan 

tanaman utama penghasil penghasil getah adalah kopi (Coffea 

arabica), jabon (Neolamarckia cadamba) dan vegetasi 

tanaman hutan. Masing-masing perlakuan diulang 5 kali 

sehingga didapatkan unit percobaan sebanyak 15 unit dengan 

masing-masing ulangan sebanyak 100 koloni. Hasil penelitian 

dianalisis menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) dan jika 

terdapat perbedaan pengaruh diantara perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan jenis 

tanaman di lokasi penggembalaan memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar rendemen, total 

flavonoid, total fenol dan kadar magnesium. Rata-rata kadar 

rendemen paling tinggi dihasilkan oleh P1 (33,68 ± 1,88 

%),diikuti P3 (25,45 ± 1,96 %) dan P2 (16,82 ± 2,03 %); Rata-

rata total flavonoid paling tinggi dihasilkan oleh P3 (6,40 ± 

0,19 mg/g ekstrak),diikuti P2(4,90 ± 0,10 mg/g ekstrak) dan 

P1 (3,20 ± 0,09 mg/g ekstrak). Rata-rata total fenol paling 

tinggi dihasilkan oleh P3 (12,40 ± 0,28 mg/g ekstrak), diikuti 

P1 (9,30 ± 0,07 mg/g ekstrak) dan P2 (0,90 ± 0,10 mg/g 

ekstrak). Dan rata-rata kadar magnesium paling tinggi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
https://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
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dihasilkan oleh P1 (0,80 ± 0,19), diikuti P2 (0,40 ± 0,02) dan 

P3 (0,20 ± 0,02). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, perbedaan jenis 

tanaman di masing-masing lokasi penggembalaan 

mempengaruhi kualitas 3 jenis propolis lebah madu Apis 

mellifera dikarenakan perbedaan jumlah dan komposisi resin 

pada masing-masing tanaman. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Propolis merupakan salah satu produk yang dihasilkan 

oleh lebah dengan memanfaatkan getah/resin yang dimiliki 

tanaman sebagai alat pertahanan dan perlindungan pada 

sarangnya. Jenis tanaman penghasil getah sangat berpengaruh 

terhadap kandungan propolis. Setiap area penggembalaan 

biasanya memiliki jenis tanaman yang bersifat heterogen, hal 

ini sangat berpengaruh terhadap identifikasi komposisi 

penyusun propolis. Namun di beberapa area penggembalaan 

khususnya hanya untuk koleksi propolis, jenis tanamannya 

biasanya bersifat homogen dikarenakan telah dipersiapkan 

untuk menghasilkan jenis propolis dengan kualitas tertinggi. 

Di beberapa negara di dunia telah dilakukan identifikasi 

terhadap kandungan resin tanaman, genus tanaman yang 

memiliki kualitas resin tertinggi adalah genus pinopsida, 

populous dan baccharis. Di Indonesia sendiri budidaya lebah 

madu untuk koleksi propolis sendiri masih belum di lakukan 

karena petani lebah madu masih lebih memprioritaskan 

terhadap produksi madu ataupun pollen, sedangkan propolis 

hanya sebagai produk sampingan. Jenis tanaman di Indonesia 

yang memiliki kandungan resin cukup tinggi adalah pinus, 

cemara, damar dan nangka. Selain jenis tanaman, jenis lebah 

juga mempengaruhi produktivitas propolis dikarenakan sifat 

yang dimiliki lebah. Jenis lebah yang memiliki produksi 

propolis tinggi adalah lebah madu Trigona ssp. dan Apis 

mellifera.  Lebah madu Trigona ssp. merupakan lebah dengan 

produksi propolis paling tinggi sehingga banyak peternak 

lebah yang membudidayakan lebah Trigona ssp. sebagai lebah 
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penghasil propolis. Lebah madu Apis mellifera merupakan 

lebah yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Lebah madu 

Apis mellifera memberikan kontribusi produksi madu sekitar 

25% dari produksi total madu sekitar 5.000 ton per tahun 

(Imansyah, 2014). Lebah madu Apis mellifera juga 

menghasilkan propolis sebagai produk sampingan selain 

madu. Jumlah propolis yang dihasilkan cukup tinggi walaupun 

tidak sebanyak propolis lebah madu Trigona ssp.  

Propolis dimanfaatkan di oleh lebah untuk membentuk 

sisiran yang bersih dan halus, memperkuat sisiran, mencegah 

predator yang menyerang, mengurangi pertumbuhan 

mikroorganisme pada dinding sarang, mempertahankan suhu 

dan kelembaban sarang, mencegah udara masuk yang tidak 

terkendali dan mencegah agar air tidak masuk (Simone-

Finstrom and Spivak, 2010). Manusia dapat memanfaatkan 

propolis sebagai antioksidan, antimikroba dan beberapa 

produk turunannya dikarenakan kandungan zat aktif penyusun 

propolis sangat kompleks dan dalam jumlah yang banyak. 

Propolis tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh manusia 

karena masih tercampur beberapa komponen lain. 

Pemanfaatan propolis oleh manusia harus melalui tahapan 

ekstraksi. Faktor teknis ekstraksi, jenis pelarut, dan waktu 

ekstraksi memiliki peranan terhadap kualitas propolis 

dikarenakan komponen penyusun propolis yang sulit 

terekstrak dan mudah rusak oleh beberapa faktor. Metode yang 

sering digunakan dalam proses ekstraksi propolis adalah 

metode EEP (Etanol Extract Propolis) dikarenakan metode ini 

menghasilkan kualitas propolis yang cukup baik. 

Kandungan zat aktif propolis merupakan salah satu 

penentu kualitas propolis. Terdapat beberapa zat aktif yang 

terkandung dalam propolis. Komponen utama yang dimiliki 
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oleh propolis kelas resin yang berasal dari getah/resin tanaman 

dengan jumlah sekitar 45-55%, jenis komponen yang 

menyusun kelas resin adalah flavonoid, fenol serta beberapa 

senyawa lain. Sedangkan komponen lain yang dimiliki oleh 

propolis adalah kelas lilin dan asam lemak yang dengan 

jumlah 25-53%; kelas minyak essensial dengan jumlah ± 10%; 

kelas protein dengan jumlah ± 5% dan kelas senyawa organik 

lain, vitamin dan mineral dengan jumlah ± 5% (Krell, 1996). 

Flavonoid dan Fenol yang merupakan kelas komponen resin 

memiliki peranan penting terhadap pembentukan sistem 

perlindungan pada lebah dan dapat digunakan manusia sebagai 

beberapa produk untuk kesehatan. Flavonoid merupakan zat 

kimia yang biasanya terdapat pada tanaman yang memiliki 

peranan terhadap pewarnaan tumbuhan. Flavonoid dibagi 

menjadi 3 kelompok yaitu antosianin, flavonol, dan flavon. 

Flavonoid dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan dan anti 

bakteri. Fenol atau asam karbonat merupakan zat kimia yang 

memiliki rumus kimia C6H5OH yang dimanfaatkan sebagai 

antiseptik dan bahan pembuatan obat (NIOSH, 2015; Redha, 

2010). Penelitian nasional tentang kualitas propolis ditinjau 

dari jumlah resin (flavonoid, fenol) yang dimiliki oleh propolis 

masih sangat sedikit dikarenakan faktor ketersediaan sampel 

dan struktur penyusunnya yang sangat kompleks.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh perbedaan jenis tanaman pada masing-masing lokasi 

penggembalaan terhadap kualitas 3 jenis propolis lebah madu 

Apis mellifera berdasarkan kadar rendemen, total flavonoid, 

total fenol, kadar magnesium. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Antosianin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavonol&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Flavon
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari pengaruh 

perbedaan jenis tanaman pada masing-masing lokasi 

penggembalaan terhadap kualitas 3 jenis propolis lebah madu 

Apis mellifera berdasarkan kadar rendemen, total flavonoid, 

total fenol, kadar magnesium. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah 

informasi mengenai kualitas 3 jenis propolis lebah Apis 

mellifera yang dihasilkan dari lokasi penggembalaan dengan 

jenis tanaman yang berbeda berdasarkan kadar rendemen, total 

flavonoid, total fenol dan dan kadar magnesium, sehingga 

dapat digunakan sebagai refrensi masyarakat dalam 

pemanfaatan propolis. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Propolis merupakan salah satu produk lebah madu 

selain madu, pollen, royal jelly dan sarang lebah. Propolis 

dihasilkan lebah dengan mengumpulkan dan mengolah resin 

tanaman disekitar sarangnya yang digunakan sebagai aseptik 

dan sistem pertahanan sarang lebah (Sawaya, Souza, 

Marcucci, Cunha and Shimizu, 2004). Simone-Finstrom and 

Spivak (2010) Menyatakan bahwa lebah menggunakan 

propolis untuk membentuk sisiran yang bersih dan halus, 

memperkuat sisiran, mencegah predator yang menyerang, 

mengurangi pertumbuhan mikroorganisme pada dinding 

sarang, mempertahankan suhu dan kelembaban sarang, 

mencegah udara masuk yang tidak terkendali dan mencegah 

agar air tidak masuk. Tidak semua lebah menghasilkan 

propolis dikarenakan sifat yang dimiliki lebah. Faktor utama 
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yang paling berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas 

propolis adalah jenis tanaman dan sifat lebah. Jenis tanaman 

berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas propolis 

dikarenakan komposisi utama pembentuk propolis adalah resin 

yang bersumber dari resin tanaman. Faktor lain yang 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas propolis adalah jenis 

lebah, kondisi lingkungan penggembalaan dan durasi waktu 

pengumpulan propolis. Menurut Jupawiza (2013), jenis lebah 

yang memiliki produksi propolis tinggi adalah lebah madu 

Trigona ssp dan Apis mellifera.  

Warna propolis kasar (raw propolis) mulai dari 

kekuningan hingga kecoklatan disebabkan perbedaan jenis 

flavonoid tumbuhan yang dimanfaatkan lebah sebagai 

substitusi pembentuk propolis. Tingginya flavonoid tumbuhan 

berbanding lurus dengan jumlah rendemen yang dihasilkan 

dan tingkat kegelapan dari propolis (Sunny, 2011). Faktor 

ekstraksi propolis juga memiliki peran penting terhadap 

kualitas propolis. Menurut Krell (1996), terdapat 10 jenis 

metode ekstraksi propolis yaitu  Ethanol Extracted Propolis 

(EEP), Quick Extraction, Glycol Extracted Propolis (GEP), 

Aqueous (Water) Extracted Propolis (AEP), Oil Extracted 

Propolis (OEP), Propolis Paste, Dry Propolis Extract, Water-

Soluble (Dried Powder Ethanol extracts),  Free-Flowing, 

(Non-Hygroscopic Propolis Powder) dan Water Soluble 

Derivatives (WSD). Namun dalam beberapa penelitian, proses 

ekstraksi dengan metode EEP dengan konsentrasi etanol 70-96 

% selama lebih dari 144 hari merupakan metode ekstraksi 

propolis terbaik dikarenakan dapat memaksimalkan isolasi 

kandungan zat penting yang dimiliki oleh propolis dan dapat 

menghasilkan rendemen/ ekstrak propolis lebih maksimal 

(Bogdanov, 2014).  
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Secara kimia, keseluruhan propolis memiliki senyawa 

yang dapat berperan sebagai  antimikroba dan antioksidan 

(Trusheva, Popova, Bankova, Simova, Marcucci, Miorin, 

Pasin and Tsvetkova, 2008). Senyawa kimia yang terdapat 

pada propolis adalah flavonoid, asam kafeat dan ester fenolat 

(Katircioglu and Mercan 2006). Menurut Fabris, Bertelle, 

Astafyeva, Gregoris, Zangrando, Gambaro, Lima and 

Stevanato (2013) kompenen utama dalam propolis adalah 

flavonoid dan asam fenol dengan komposisi sekitar 10-15% 

dari total propolis. Flavonoid dan fenol merupakan komponen 

propolis yang masuk dalam kelas resin dan berperan penting 

terhadap pembentukan sistem pertahanan pada sarang lebah. 

(Sheng, Zhou, Wang, Xu and  Hu (2007) melaporkan dalam 

penelitian yang dilakukan, kandungan flavonoid dalam 

propolis brazil adalah (73.00 g/kg-1) dan total fenol propolis 

brazil adalah (134.40 g/kg-1). Hasan, Artika, Fatoni, 

Kuswandi dan Haryanto (2011) melaporkan bahwa komponen 

terdapat beberapa komponen yang dapat teridentifikasi pada 

propolis, namun komponen yang paling menonjol adalah tanin 

dan flavonoid dengan jumlah presentasi jumlah tinggi. Selain 

Komponen flavonoid dan fenol yang termasuk dalam kelas 

resin, terdapat pula beberapa komponen penyusun lain 

diantaranya adalah lemak yang berasal dari lilin lebah, protein 

yang berasal dari pollen lebah dan beberapa komponen lain 

seperti mineral. Halim, Hardinsyah, Sutandyo, Sulaeman, 

Artika, dan Harahap (2012) melaporkan bahwa terdapat 

perbedaan yang cukup signifikan antara mineral dalam 

Propolis Indonesia dengan Propolis Brazil. Kandungan 

mineral yang teridentifikasi di Propolis Indonesia 

menunjukkan bahwa komponen Magnesium (Mg), Kalsium 
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(Ca) dan Natrium (Na) menunjukkan nilai jauh diatas Propolis 

Brazil. 

 

1.6 Kerangka Konsep 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Hipotesis 

Perbedaan jenis tanaman pada masing-masing lokasi 

pengggembalaan memberikan perbedaan secara nyata terhadap 

Madu Pollen 

Produk Hasil Lebah 

Sarang Lebah Royal Jelly 

Jenis Tanaman 

Pengasil Getah/Resin 

Geografis, Iklim, Cuaca 

Lokasi Penggembalaan 

Sifat Lebah 

Rentang Waktu 

Pemanenan 

Propolis Mentah 

(Raw Propolis) 

Ekstraksi 

Durasi Waktu 

Ekstraksi 

Teknik Ekstraksi 

Konsentrasi Pelarut Rendemen 

(Propolis Extract) 

Kuantitas Propolis Extract 

Total Fenol 

Total Flavonoid 

Kualitas Propolis Extract 

Kadar Magnesium 

Kadar Rendemen 
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kualitas 3 propolis lebah madu Apis mellifera dikarenakan 

perbedaan komposisi resin masing-masing tanaman. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lebah Madu Apis mellifera 

Lebah madu merupakan salah satu binatang yang dapat 

digunakan sebagai agen pembantu penyerbukan tanaman 

sehingga lebah madu dapat meningkatkan produksi pertanian 

(Saepudin, Fuah, Sumantri, Abdullah dan Hadisoesilo, 2012). 

Selain sebagai agen penyerbuk tanaman, dalam usaha 

peternak, lebah madu merupakan salah satu spesies lebah yang 

mampu memproduksi produk madu, royal jelly, propolis, 

pollen, racun, larva dan lilin (Jasmi, 2013). Lebah madu 

merupakan serangga sosial. Terdapat 3 kasta pada suatu koloni 

lebah yang terdiri dari seekor ratu, beberapa ratus jantan dan 

beberapa ribu pekerja (Handriani, Jasmi dan Indriati, 2013). 

Masing-masing kasta memiliki jumlah dan tugas tertentu; 1) 

lebah ratu berjumlah 1 ekor per koloni dan bertugas untuk 

bertelur; 2) lebah pejantan berjumlah 100-250 ekor per koloni 

dan bertugas untuk mengawini lebah ratu; dan 3) lebah pekerja 

berjumlah 20.000-90.000 ekor per koloni dan bertugas untuk 

mengumpulkan makanan, menyimpan makanan, merawat 

lebah ratu, merawat larva, membangun sel sarang, menjaga 

sarang dari musuh dan membersihkan sarang (Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2011).   

 Lebah Apis mellifera merupakan salah satu spesies 

lebah madu yang berasal dari eropa dan telah tersebar luas di 

seluruh dunia termasuk wilayah asia. Lebah Apis mellifera 

merupakan jenis lebah yang memiliki kelebihan yaitu produksi 

madu yang tinggi dan rajin dalam mengumpulkan makanan 

(Nagaraja, 2012). Produksi madu Apis mellifera pada saat 
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kondisi yang baik berkisar sekitar 35-40 kg per tahun per 

koloni (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2011).  

 Integrated Taxonomic Information System (2015) 

Melaporkan bahwa lebah madu Apis mellifera diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class : Insecta 

Order : Hymenoptera 

Family : Apidae 

Genus : Apis Linnaeus 

Species : Apis mellifera Linnaeus 

  Optimalisasi produksi dalam pengembangan ternak 

lebah madu dipengaruhi oleh  ketersediaan pakan, 

ketersediaan air, suhu dan tofografi. Suhu yang ideal untuk 

budidaya lebah madu adalah diatas 20ºC, dengan ketinggian 

antara 200-1500 m di atas permukaan laut (Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat, 2011). Proses penggembalaan dilakukan 

pada musim bunga untuk mempertahankan dan 

mengoptimalkan produktivitas dari koloni lebah madu. 

Wilayah penggembalaan tergantung dari jenis dan jumlah 

vegetasi tanaman berbunga yang dimiliki wilayah tersebut 

(Sari, 2007). 

 

2.2 Tanaman Pakan Lebah Dan Sumber Propolis 

Untuk mencukupi kebutuhan hidup koloni, lebah 

pekerja mencari nektar dan serbuk sari sebagai sumber utama 

pakan. Selain nektar dan serbuk sari, lebah madu juga 

mengumpulkan beberapa bahan-bahan lain seperti resin, air, 

getah, lilin, nektar extrafloral, lumpur, garam, dan spora jamur 

yang dimanfaatkan untuk gizi atau pembangunan sarang 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=202423
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=82696
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=99208
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=152741
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=154394
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=154395
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(Leonhardt, Dworschak, Eltz and Bluthgen, 2007). Menurut 

Pusat Perlebahan Apiari Pramuka (2005), terdapat beberapa 

jenis tanaman di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber pakan lebah meliputi pollen ataupun nektar seperti 

pada Tabel 1. Setiap jenis tanaman memiliki rentang waktu 

berbunga yang berbeda-beda sehingga dapat memungkinkan 

untuk budidaya lebah dalam jangka waktu berkelanjutan 

melalui proses penggembalaan.  

 

Tabel 1. Beberapa Jenis Tanaman Sebagai Sumber Pakan 

Lebah 

Nama Tanaman 

Kand. N 

(Nektar) & 

P (Pollen) 

Musim Bunga 

Tanaman Hutan   

Kaliandra (Calliandra 

callothyrsus) 

N Tergantung 

Musim Tanam 

Aren (Arenga pinnata) N, P Januari-Desember 

Petai Cina/ Lamtoro (Leucaena 

leucocephala) 

P Januari-Desember 

Acacia mangium N, P Januari-Desember 

Eukaliptus (Eucalyptus spp) N, P 3 Tahun Bunga 

Sonoprit Dalbergia sisso)  N Agustus dan 

Oktober 

Sengon (Paraserianthes 

falcataria) 

N, P Juni dan 

September 

   

Tanaman Holtikultura   

Klengkeng (Euphorbia longan) N, P Juni dan Agustus 

Rambutan (Nephelium 

lappaceum) 

N, P Oktober-

November 

Mangga (Mangifera indica) N, P Juni dan Agustus 

Durian (Durio zibethinus) N, P Juni dan 

September 

Jambu Air (Eugenia spp) N, P Mei dan Oktober 

Alpukat (Persea gratissima N, P Hujan 
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gaerin) 

Jeruk (Citrus spp) N, P Agustus dan 

November-

Desember 

Padi(Oryza sativa) P Tergantung 

Musim Tanam 

   

Tanaman 

Perkebunan/Industri 

  

Kapuk Randu (Ceiba petandra) N, P Mei-Agustus 

Kelapa (Cocos nucifera) P Maret-Desember 

Karet (Hevea brasiliensis) N September-

Oktober 

Jambu Mente (Anacardium 

occidentale) 

N, P Maret-Juli 

Sumber: Pusat Perlebahan Apiari Pramuka (2005) 

 

Resin merupakan getah yang dihasilkan oleh beberapa 

tanaman yang merupakan bahan yang digunakan sebagai 

bahan pembentuk sarang dan pembuatan propolis lebah 

(Radiati, dkk., 2008).  Resin pada tumbuhan digunakan pada 

tumbuhan untuk menangkal serangan serangga, organisme 

pathogen dan parasit. Kandungan resin pada masing-masing 

spesies tamanan berbeda salah satunya adalah senyawa fenolik 

terpene bisiklik alpha-pinene, beta-pinene, limonene, 

terpinolenem delta-3 Carene dan sabinene (Langenheim, 

2003).  

Beberapa jenis tanaman telah teridentifikasi memiliki 

kandungan resin, adalah pohon yang masuk kedalam kelas 

pinopsida. Jenis tanaman kelas pinopsida yang dapat tumbuh 

di Indonesia adalah tanaman pinus atau Pinus merkusii. Pinus 

merupakan salah satu pohon yang dikembangkan di Indonesia 

dikarenakan memiliki fungsi ganda sebagai penghasil kayu 

dan penghasil getah. Pinus memiliki kandungan gondorukem 
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66%, terpentin 25%, bahan netral yang tidak dapat menguap 

7% dan air 2%. Gondorukem dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan untuk membuat sabun, resin dan cat. (Surbakti, 

Batubara dan Muhdi, 2013; Adhi, 2008). Terdapat beberapa 

jenis tanaman lain yang telah teridentifikasi  memiliki 

kandungan resin. Siregar,  Fuah dan Octavianty (2011) 

melaporkan bahwa tanaman yang memiliki kandungan resin 

tinggi adalah damar (Agathis spp.), nangka (Artocarpus 

heterophyllus), cemara (Casuarina spp.), meranti (Shorea 

spp.), manggis (Carciona mangostana), kemenyan (Dioscorea 

oppositifolia), kenari (Canarium commune), pala (Myristica 

fragrans), rasalama (Altingia excelsa), sawo (Achras zapota) 

dan ketela pohon (Manihot sp.).  

Diluar negeri, jenis tanaman yang telah teridentidikasi 

dimanfaatkan manusia sebagai area penggembalaan lebah 

madu sebagai penghasil propolis adalah tanaman dengan 

genus poplar/populus, baccharis (Bogdanov, 2014). Jenis 

tanaman poplar/populous merupakan jenis tanaman yang 

digunakan sebagai penghasil kapas. Secara medis resin dari 

tanaman poplar/populus mengandung komponen acid (caffeic, 

gallic dan malic), salicin, nigracin, populin, calicortin, 

mannitol, tanin dan flavonoid (quercetin, rhamnetin 

metilcresin dan chrysin). Populasi genus tanaman 

poplar/populus menyebar di kawasan subtropis di wilayah 

utara bumi diantaranya dibenua eropa, asia, dan amerika. 

Terdapat banyak spesies tanaman poplar salah satunya adalah 

black poplar/ Populus nigra yang merupakan jenis tanaman 

poplar yang banyak terdapat di kawasan eropa. Dengan 

banyaknya spesies tanaman poplar sangat dimungkinkan 

memiliki kandungan resin yang berbeda pula (Tomovic and 

Vasic, 2014). Genus tanaman yang lain yang baccharis 
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Tamanan ini merupakan tanaman semak-semak dengan batang 

keras. Populasi tanaman ini dapat ditemukan di Amerika. 

Brazil, Argentina, Chili. Tanaman jenis ini memiliki 

kandungan nektar yang tinggi sehingga tanaman ini sangat 

cocok sebagai area budidaya lebah. Tanaman ini juga memiliki 

kandungan resin tinggi yang kaya akan senyawa terpen (Abad 

and Bermejo, 2007). 

 

2.3 Produk Lebah Madu  

Budidaya lebah menghasilkan beberapa produk 

diantaranya adalah madu, royal jelly, pollen, propolis dan lilin 

lebah. Keseluruhan produk hasil dari budidaya madu memiliki 

karakteristik dan komposisi yang berbeda sehingga memiliki 

manfaat tersendiri bagi lebah ataupun manusia (Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2011; Radiati, Junus dan 

Awaly, 2011). 

Madu merupakan cairan yang dihasilkan oleh lebah 

madu dari nektar bunga. Madu merupakan cairan berwarna 

kuning hingga kecoklatan yang memiliki komposisi gula yang 

sebagian besar adalah monosakarida seperti glukosa dan 

fruktosa. Kandungan gula pada madu berkisar 90-99% dari 

total bahan kering madu dan air berkisar 18 % (Krell, 1996; 

Ministry Of Agriculture And Forestry New Zeeland, 2004). 

Royal Jelly merupakan cairan berwarna krem-putih 

yang dihasilkan dari kelenjar hypopharyngeal pekerja muda. 

Royal jelly digunakan lebah sebagai pakan larva lebah ratu 

dan larva lebah pekerja. Royal jelly memiliki pH 3,8 dengan 

komposisi air 66%, protein 13%, gula 11% dan beberapa 

substansi lainnya. Royal jelly dimanfaatkan manusia sebagai 

suplemen, campuran kosmetik dan dimanfaatkan pada bidang 

medis/ kesehatan (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat,  
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2011; Ministry Of Agriculture And Forestry New Zeeland, 

2004).  

Pollen merupakan serbuk sari jantan pada bunga 

tanaman. Pollen diambil oleh lebah menggunakan mulut dan 

dibawa menuju koloni menggunakan pollen basket pada kaki 

lebah. Proses pemanenan bee pollen dilakukan menggunakan 

alat yang dinamakan pollen trap. Penggunaan pollen trap 

dapat menghalau atau melepaskan pollen yang dibawa lebah 

ke sarang hingga 60%. Bee pollen mengandung 10 jenis asam 

amino; protein esensial; asam lemak esensial; 10 jenis mineral, 

Vitamin (A,B,C,D,E); hormon pertumbuhan, hormon 

reproduksi dan berbagai jenis alkaloid yang berfungsi 

melakukan stabilitasi metabolism sel dan untuk regenerasi 

/rehabilitasi sel (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2011; 

Ministry Of Agriculture And Forestry New Zeeland, 2004). 

Propolis merupakan bahan tanaman berupa resin yang 

diolah dan digunakan oleh lebah sebagai pendempul sarang, 

penyegel sarang, lapisan sarang, dan pelindung sarang dari 

gangguan eksternal. Meskipun propolis berasal dari berbagai 

wilayah, propolis memiliki kemiripan komposisi dikarenakan 

terbentuk dari getah pohon yang telah disekresi oleh lebah. 

Komposisi propolis adalah 55% senyawa resin, 30% lilin 

lebah, 10% minyak aromatik, dan 5% bee pollen (Ministry Of 

Agriculture And Forestry New Zeeland, 2004; Coutinho, 

2012).  

Lilin lebah merupakan campuran kompleks lipids dan 

hydrocarbons yang dihasilkan oleh kelenjar lilin lebah madu. 

Kelenjar lilin adalah bagian khusus dari epidermis dinding 

tubuh lebah. Lilin lebah digunakan untuk membentuk dan 

membangun sisiran madu. Pemanfaatan lilin lebah pada 

manusia adalah sebagai bahan pembuatan lilin, industri 
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kosmetik, industri farmasi, dan industri tekstil (Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Barat,  2011; Ministry Of 

Agriculture And Forestry New Zeeland, 2004). 

  

2.4 Propolis 

Propolis merupakan nama generik dari resin lebah. 

Propolis berasal dari bahasa Yunani yaitu “pro” dan “polis” 

yang memiliki definisi sebagai sistem pertahanan dari sarang 

lebah. Propolis  digunakan oleh sebah sebagai perekat (bee-

glue) dan bahan dempul yang digunakan pada sarang. Propolis 

dihasilkan dari bahan resin yang melekat pada bunga, pucuk 

dan kulit kayu. Sifatnya pekat, bergetah berwarna kuning 

hingga coklat kehitaman, mempunyai bau yang khas dan 

berasa pahit (Angraini, 2006). Sumber propolis adalah getah 

tumbuhan yang berbau manis yang berbau manis dari ranting 

ataupun batang pepohonan. Lebah mengumpulkan getah 

tumbuhan dengan cara menggigit ranting atau batang 

pepohonan dan mengunyahnya sampai lembut. Didalam mulut 

lebah, getah tumbuhan tercampur dengan saliva dan enzim 

lebah. Hasil dari proses tersebut kemudian diletakkan dikaki 

belakang lebah dan kemudian dibawa menuju koloni untuk 

digunakan dan diletakkan di beberapa bagian didalam kotak 

koloni lebah (Sihombing, 2005).  

Produksi dan penggunaan propolis pada beberapa 

spesies lebah memiliki intensitas yang berbeda. Lebah yang 

memiliki intensitas produksi dan penggunaan propolis tinggi 

adalah lebah madu jenis Trigona ssp. Lebah ini memiliki 

merupakan jenis lebah yang memiliki produksi madu sedikit 

namun memiliki kandungan propolis yang tinggi. Lebah lain 

yang memproduksi dan menggunakan propolis dalam jumlah 

banyak adalah lebah apis Apis mellifera. Koloni lebah 
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menggunakan propolis untuk membangun sruktur sarang lebah 

yang kuat sebagai sistem pertahanan terhadap bakteri 

(Juspawiza, 2013). Koloni lebah madu menggunakan propolis 

untuk membentuk sisiran yang bersih dan halus, memperkuat 

sisiran, mencegah predator yang menyerang, mengurangi 

pertumbuhan mikroorganisme pada dinding sarang, 

mempertahankan suhu dan kelembaban sarang, mencegah 

udara masuk yang tidak terkendali dan mencegah agar air 

tidak masuk (Simone-Finstrom and Spivak, 2010). 

Untuk menggunakan propolis yang didapatkan dari 

koloni lebah, Pelarut yang paling umum digunakan dalam 

ekstraksi komersial propolis adalah etanol (etil alkohol) eter, 

glikol dan air (Krell, 1996). Produktivitas propolis berbanding 

lurus dengan peningkatan suhu didalam sarang. Sebaliknya, 

produksi propolis berbanding terbalik dengan peningkatan 

koloni lebah dan produksi madu. Untuk mensiasati penurunan 

koloni lebah akibat peningkatan produktivitas propolis, perlu 

ditambah pollen pengganti baik pollen alami maupun pollen 

buatan (Faroh, 2014). 

 

2.4.1 Karakter Fisik Propolis 

Warna propolis berkisar dari kuning-hijau hingga coklat 

gelap tergantung sumber getah yang dikumpulkan oleh lebah 

dan usia propolis (Ali, Daoud and Shareef, 2012). Masing-

masing tumbuhan memiliki senyawa kimia flavonoid yang 

berperan dalam pewarnaan tumbuhan. Tingginya flavonoid 

pada propolis berbanding lurus dengan jumlah rendemen yang 

dihasilkan dan tingkat kegelapan dari propolis (Sunny, 2011). 

Propolis memiliki substansi yang lembut, lentur dan lengket 

pada suhu 25⁰-45⁰C. Penurunan suhu dibawah 15⁰C dapat 

menyebabkan propolis mendekati titik beku sedangkan 
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peningkatan suhu diatas 45⁰C dapat menyebabkan substansi 

propolis menjadi lebih lengket dan bergetah. Propolis akan 

mencair pada suhu 60⁰-70⁰C namun terdapat beberapa sampel 

yang memiliki titik leleh pada suhu 100⁰C (Krell, 1996).  

 

2.4.2 Ekstraksi Propolis  

Proses ekstraksi propolis mentah (raw propolis) 

dilakukan dengan tujuan memisahkan antara rendemen 

(propolis extract) atau propolis sebenarnya dengan bahan 

cemaran yang terkandung dalam propolis mentah seperti 

kayu, pasir dan daun daun. Proses ekstraksi memiliki peran 

penting dalam jumlah senyawa dan zat aktif yang didapatkan 

dalam ekstrak propolis (Radiati, Thohari dan Agustina, 2007). 

Menurut Krell (1996), Terdapat 10 jenis metode ekstraksi 

propolis yaitu  Ethanol Extracted Propolis (EEP), Quick 

Extraction, Glycol Extracted Propolis (GEP), Aqueous 

(Water) Extracted Propolis (AEP), Oil Extracted Propolis 

(OEP), Propolis Paste, Dry Propolis Extract, Water-Soluble 

(Dried Powder Ethanol extracts),  Free-Flowing, (Non-

Hygroscopic Propolis Powder) dan Water Soluble Derivatives 

(WSD). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode 

ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol dengan 

konsentrasi 70% memberikan hasil terbaik bagi sifat 

antimikroba propolis. Menurut Bogdanov (2014), untuk 

menghasilkan substansi terbaik dari ekstrak propolis dapat 

digunakan pelarut etanol dengan konsentrasi 40, 70 dan 95% 

dan dengan waktu maserasi mulai dari 24 hingga 144 jam. 

Namun ekstraksi menggunakan pelarut etanol dengan 

konsentrasi 70 dan 95% dengan waktu maserasi 144 jam 

memberi hasil terbaik terhadap kandungan fenolik yang 

dihasilkan. 
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Etanol memiliki beberapa keunggulan dalam ekstraksi 

propolis yaitu 1. Etanol merupakan senyawa yang bersifat 

semipolar sehingga zat aktif yang berada dalam propolis 

yang memiliki nilai kepolaran beragam dapat terekstrak 

dengan lebih sempurna (Fitriannur, 2009); 2. Etanol 

merupakan larutan yang mampu mengekstraksi golongan 

flavonoid dengan baik sehingga flavonoid yang merupakan 

komponen terbanyak dan terpenting dalam propolis dapat 

terekstrak dengan lebih sempurna (Lasmayanty, 2007); 3. 

Ekstraksi propolis menggunakan pelarut etanol 70% mampu 

memperkecil kemungkinan terkstraksinya lilin pada propolis 

mentah dikarenakan lilin yang terdiri atas asam lemak dan 

alkohol dengan rantai karbon yang panjang tidak larut dalam 

etanol 70%. (Hart, Craine and Hart, 2003); dan 4. Etanol yang 

memiliki titik didih yang rendah dan mudah menguap 

memungkinkan etanol yang terbawa dalam ekstraksi sangat 

sedikit (Lasmayanty, 2007). 

 

2.4.3 Komposisi Kimia Ekstrak Propolis  

Komposisi utama dari propolis adalah 50% resin-

tumbuhan balsam, 30% lilin lebah, 10% minyak esensial 

aromatik, 5% serbuk sari dan 5% komponen organik lainnya 

(Hascik, Garlik, Knazovicka, Kacaniova and Omer, 2012).  

Krell (1996) melaporkan bahwa komposisi propolis dapat 

dibagi menjadi beberapa kelas dengan proporsi yang berbeda-

beda seperti pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Komponen Ekstrak Propolis 

Kelas 

Komponen 

Jumlah 

(%) 
Grup Komponen 

Resin 45-55 Flavonoid, asam fenolat dan esternya 

Lilin dan asam 

lemak 

25-53 Sebagian besar dari lilin lebah dan 

beberapat dari tanaman 

Minyak 

essensial 

10 Senyawa volatil 

Protein 5 Protein kemungkinan berasal dari pollen 

dan asam amino bebas 

Senyawa 

organik lain 

dan mineral 

5 14 macam mineral yang paling terkenal 

adalah Fe dan Zn, sisanya seperti Au, 

Ag, Cs, Hg, La dan Sb. 

 

Senyawa organik lain seperti keton, 

laktan, kuinon, asam benzoat dan 

esternya, gula serta vitamin (B6)  
Sumber: Krell (1996) 

 

Komposisi kimia propolis sangat rumit dikarenakan 

mengandung lebih dari 150 komponen seperti flavonoid, asam 

fenol beserta esternya, alkohol, keton, asam amino, dan 

senyawa anorganik. Ekstrak propolis dilaporkan memiliki 

atribut biologis yang cukup seperti antikanker, antioksidan, 

antibakteri, antimikroba, antiinflamasi, antivirus, dan efek 

hepatoprotektif (Sheng et al., 2007). Trusheva, Popova, 

Bankova, Simova, Marcucci, Miorin, Pasin and Tsvetkova 

(2008) melaporkan, beberapa jenis propolis memiliki 

kegunaan lain karena memiliki aktivitas  antimyotic dan 

aktifitas antiradikal. Analisis fitokimia yang dilakukan pada 

propolis menunjukkan kandungan beberapa senyawa 

diantaranya adalah alkaloid, flavonoid, senyawa fenolik, 

minyak astiri, steroid, triterpenoid, saponin, glikosida, gula 

pereduksi dan tanin (Halim dkk., 2012).  
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Flavonoid merupakan komponen penyusun propolis 

yang pada dasarnya berperan dalam pewarnaan tumbuhan. 

Terdapat sekitar 38 jenis flavonoid pada propolis termasuk 

flavonol (galangin, kaempferol, quersetin), flavonon 

(pinobanksin) dan flavon (chrysin, acacetin, apigenin, 

ermanin). Senyawa lain yang terkandung pada ekstrak propolis 

adalah komponen fenolat diantaranya adalah hidroksisinamat, 

asam sinamat, vanilin, benzin alkohol, asam benzoat, kafeat, 

kumarat, serta asam ferulat (Sunny, 2011). Kalogeropoulos, 

Konteles, Troullidou, Mourtzinos and Karathanos (2009) 

melaporkan, komponen flavonoid yang dapat diidentifikasi 

dari propolis adalah pinostrobin, Pinocembrin, Pinobanksin, 

Pinobanksin 3-O-Asetate, Chrysin, Galangin, Pinobanksin 

Isobutanoate, Naringenin, Kaempferol, Apigenine, Quercetin. 

Beberapa komponen yang menyusun ekstrak propolis 

dapat dikategorikan sebagai senyawa aktif yang dapat 

berfungsi sebagai anti mikroba. Menurut Lasmayanty (2007), 

senyawa aktif yang memberikan efek antibakteri adalah 

pinochebrin, pinobanksin, asam kafeat, dan asam ferulat. 

Senyawa antifunginya adalah pinochebrin, pinobanksin, asam 

kafeat, lutseolin, dan quersetin. Asam ferulat merupakan 

senyawa aktif yang terdapat pada propolis yang efektif 

digunakan pada bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif, 

serta dapat berperan terhadap proses pembekuan darah. 

Menurut Fitriannur (2009), Aktifitas propolis lebih rendah 

pada bakteri Gram negatif dibandingkan bakteri Gram positif. 

Hal ini disebabkan oleh membram bakteri Gram negatif 

mengandung peptidoglikan yang kaya lipid dan membentuk 

lapisan lipopolisakarida. Lapisan ini bersifat semipermeabel, 

tidak dapat dilewati oleh molekul-molekul besar, tetapi dapat 
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dilewati oleh molekul-molekul kecil seperti nukleosida, 

oligosakarida, dan asam amino. 

Nilai nutrisi propolis sangat kecil, yaitu berasal dari 

protein, asam amino, 14 dari 15 mineral yang dibutuhkan 

manusia, dan gula, serta vitamin diantaranya vitamin A 

(karoten), B1, B2, B3, biotin, array bioflavonoid yang 

berkontribusi memberi sifat pada propolis dan beberapa 

senyawa yang tidak dikenal (Cutinho, 2012). Radiati dkk. 

(2011) melaporkan bahwa komposisi kimia dari propolis yang 

telah diekstraksi dengan pelarut etanol seperti pada Tabel 3.   

 

Tabel 3. Komposisi Kimia Ekstrak Propolis Dengan Pelarut 

Etanol 

Komponen Kandungan 

Rendemen (%) 1,70 ± 0,30 

Lemak (%) 28,61 ± 5,78 

Protein (%) 0,50 ± 0,01 

Vitamin C (mg/100g) 54,70 ± 8,62 

Kadar Abu (%) 0,26 ± 0,24 

Mineral Cu (mg/kg) 5,32 ± 0,60 

Mineral Mn (mg/kg) 3,00 ± 0,39 

Mineral Fe (mg/kg) 3,56 ± 0,39 

Total Fenol % b/b ekstrak 3,64 ± 0,23 
Sumber: Radiati, Awaly, Kalsum, Jaya (2008) 

  

Kandungan komponen penyusun propolis pada masing-

masing wilayah memiliki perbedaan secara kualitatif dan 

kuantitatif. Halim dkk. (2012) melaporkan kandungan vitamin 

dan mineral propolis indonesia dan propolis Brazil memiliki 

rentang perbedaan cukup tinggi yang dapat dilihat pada Tabel 

4. 
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Tabel 4. Perbandingan Kandungan Vitamin dan Mineral 

Propolis Indonesia dengan Propolis Brazil 

Parameter Satuan 
Propolis 

Indonesia 

Propolis 

Brasil 

Vitamin A IU/100 g < 0.5 445 

Vitamin B1 mg/100 g 1,10 <0,025 

Vitamin B2 mg/100 g 2,89 <0,025 

Vitamin B6 mg/100 g 0,35 <0,02 

Vitamin C mg/100 g 5,51 <0,2 

Vitamin E mg/kg 4,09 0,40 

Tembaga (Cu) mg/kg 4,51 1,07 

Seng (Zn) mg/kg 35,2 1,61 

Mangan (Mn) mg/kg 5,98 0,30 

Besi (Fe) mg/kg 5,32 3,22 

Natrium (Na) mg/100 g 56,6 34,0 

Kalsium (Ca) mg/100 g 69,6 1,04 

Magnesium (Mg) mg/100 g 80,6 1,86 
 Sumber: Halim dkk., (2012) 

 

2.4.4 Kadar Rendemen Propolis  

Rendemen propolis atau yang biasa disebut ekstrak 

propolis merupakan hasil pemisahan antara supernatan Raw 

Propolis dengan menggunakan proses ekstraksi. Menurut 

Krell (1996), ekstraksi propolis dapat dilakukan dengan 

beberapa metode dan pelarut. Pelarut yang sering digunakan 

adalah etanol, glikol, air dan beberapa pelarut lainnya; namun 

beberapa penelitian menunjukkan penggunaan pelarut etanol 

memberikan hasil lebih baik.  

Metode ekstraksi propolis berperan penting dalam 

jumlah rendemen yang dihasilan. Beberapa penelitian nasional 

yang dijadikan acuan menunjukkan ekstrak porpolis yang 

dihasilkan berada pada kisaran 8,20-17,76 % dari total 

propolis kasar yang ditunjukkan pada Tabel 5. Tidak adanya 
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acuan resmi dari pemerintah menyebabkan kualitas propolis 

tidak dapat diukur dengan baik.  

 

Tabel 5. Presentase Rendemen Yang Dihasilkan Dari 

Beberapa Penelitian 

Sumber Presentase Rendemen (%) 

Anggraini (2006) 8,20 

Fitriannur (2009) 17,76 

Hasan dkk. (2011) 24,66 

Juspawiza (2013) 10,90-11,56 

Lasmayanty (2007) 8,52 

Sunny (2011) 10,34 

 

Tinggi rendahnya jumlah rendemen dan kandungan 

propolis dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

faktor vegetasi tanaman pada lokasi, cuaca, iklim, jenis lebah 

dan keaktifan lebah dalam mencari propolis (Wang, Sun, 

Wang, Li, Lei, Yang, Yu, Qiu and Zhang, 2014). Jenis 

tanaman yang berada pada lokasi penggembalaan berpengaruh 

dikarenakan setiap tumbuhan memiliki kadar flavonoid yang 

berbeda pada resinnya dan jumlah flavonoid berbanding lurus 

terhadap jumlah rendemen yang dihasilkan dari proses 

ekstraksi propolis (Sunny, 2011). 

 

2.4.5 Total Flavonoid Propolis 

 Flavonoid merupakan zat pewarna pada tumbuhan yang 

terkandung pada getah/resin tanaman. Kandungan flavonoid 

yang berada pada propolis lebah sangat dipengaruhi getah/ 

resin tumbuhan yang diambil bagian batang dan ranting 

sebagai penyusun utama propolis (Sihombing, 2005). 

Flavonoid merupakan salah satu komponen terpenting pada 
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propolis dalam peranan sebagai pelindung koloni lebah 

dikarenakan kandungan senyawa aktif yang dapat mencegah 

dan meminimalkan infeksi mikroorganisme. Kalogeroupoulos, 

Konteles, Troullidou, Mourtzinos and Karathanos (2009) 

melaporkan bahwa jenis komponen flavonoid yang dapat 

teridentifikasi adalah chrysin, galangin, pinocembrin, 

pinobanksin, pinobanksin-3-O-acetate. Penggunaan Etanol 

dalam ekstrasi propolis dapat memaksimalkan proses isolasi 

flavonoid dikarenakan sifat semipolar etanol dapat 

mengisolasi komponen flavonoid yang memiliki nilai 

kepolaran beragam (Lasmayanty, 2007).  

 Uji fitokimia yang dilakukan memberikan hasil bahwa 

Propolis Indonesia memiliki kandungan flavonoid namun 

hanya sebatas kualitatif (Halim dkk., 2012). Penelitian lain 

yang menggunakan propolis dari negara lain menunjukkan 

kandungan propolis yang beragam seperti pada Tabel 6. Choi, 

Noh, Cho, Suh, Kim and Kime (2006) melaporkan kandungan 

flavonoid propolis di beberapa wilayah korea memiliki rentang 

nilai 48,27 ± 2,1 s.d 77,9 ± 1,7 mg/g ekstrak. Sedangkan 

flavonoid propolis dari beberapa wilayah di China 

menunjukkan rentang nilai 8,3 ± 3,7 s.d 188 ± 6,6 mg/g 

ekstrak (Ahn, Kumazawa, Usui, Nakamura, Matsuka, Zhu and 

Nakayama, 2007). 
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Tabel 6. Total Flavonoid dan Total Fenol Propolis Dari 

Beberapa Negara 

Asal Propolis 
Total Flavonoid 

(mg/g ekstrak) 

Total Fenol 

(mg/g ekstrak) 

Argentina 130 ± 5,5 212 ± 9,2 

Australia 145 ± 6,5 269 ± 16,3 

Amerika Serikat 122 ± 6,2 256 ± 15,7 

Brasil 51,9 ± 2,4 120 ± 5,6 

Bulgaria 157 ± 8,9 220 ± 2,5 

Chili 116 ± 9,3 210 ± 11,1 

Hungaria 176 ± 1,7 242 ± 0,2 

New Zealand 152 ± 12,6 237 ± 6,0 

Afrika Selatan 50,8 ± 0,8 99,5 ± 0,7 

Thailand 2,5 ± 0,8 31,2 ± 0,7 

Ukraina 63,7 ± 3,2 255 ± 7,4 

Uruguay 168 ± 6,2 187 ± 8,5 

Usbekistan 94,2 ± 6,8 174 ± 6,7 
Sumber: Kumazawa, Hamasaka and Nakayama (2004) 

 

2.4.6 Total Fenol Propolis 

 Fenol merupakan senyawa kimia yang memiliki 

manfaat sebagai antiseptik dan bahan pembentukan obat 

dikarenakan kandungan antioksidan yang dimiliki. Fenol 

memiliki sifat sangat sensitif, tidak stabil, dan sangat rentan 

terhadap degradasi. Faktor degradasi paling utama adalah 

temperatur, kandungan oksigen dan cahaya (Vatai, Skerget 

and Knez, 2009). Menurut Sunny (2011), jenis komponen 

fenol yang terdapat pada propolis adalah hidroksisinamat, 

asam sinamat, vanilin, benzin alkohol, asam benzoat, kafeat, 

kumarat, serta asam ferulat. Sumber utama fenol propolis 

adalah resin tumbuhan, diketahui bahwa beberapa jenis 

tanaman memiliki kandungan fenol dalam resinnya dengan 
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jumlah cukup tinggi salah satunya adalah beberapa genus 

pinus dan beberapa genus lainnya. 

 Metode yang dapat digunakan untuk proses pengukuran 

total fenol adalah metode Folin-Ciocalteu’s reagen dengan 

diukur menggunakan spektrofotometer UV-vis (Ismail, 

Runtuwene dan Fatimah, 2012). Penelitian yang dilakukan di 

Portugal menunjukkan total fenol propolis berkisar 151 ± 0,01 

- 329 ± 0,01 mg/g ekstrak (Moreira, Dias, Pereira and 

Estevinho, 2008). Hasil penelitian lain menunjukkan 

kandungan fenol propolis yang berbeda-beda pada beberapa 

negara yang ditunjukkan pada Tabel 6. Kandungan fenol yang 

berbeda menunjukkan pada masing-masing wilayah atau  

negara dapat memberikan kandungan senyawa pada propolis 

yang berbeda-beda.  

 

2.4.7 Kadar Magnesium Propolis 

 Magnesium merupakan salah satu jenis mineral yang 

pada tabel periodik memiliki simbol Mg dan nomor atom 12. 

Magnesium yang merupakan salah satu jenis mineral pada 

propolis, merupakan komponen minor yang berkontribusi 

menyusun ekstrak propolis. Jumlah komponen mineral vitamin 

dan senyawa lain ini hanya 5% dari total propolis (Krell, 

1996). Kotribusi magnesium propolis bagi lebah sangatlah 

minim dikarenakan propolis hanya dimanfaatkan sebagai 

system pelindung dan tidak dicerna sebagai bahan makanan. 

Bagi manusia magnesium memiliki peranan pada lebih dari 

300 reaksi enzimatik dan sangat diperlukan dalam 

metabolisme energi, pemanfaatan glukosa, sintesis protein, 

lemak sintesis asam dan kerusakan, fungsi ATP-ase, dan 

hampir semua reaksi hormonal (Gums, 2004). 
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 Kandungan magnesium pada propolis Indonesia 

berkisar 80,6 mg/100g ekstrak propolis. Kandungan 

magnesium propolis Indonesia cukup tinggi dibandingkan 

propolis Brasil yang hanya berkisar 1,86 mg/100g ekstrak 

propolis (Halim dkk, 2012). Kandungan magnesium propolis 

juga dipengaruhi oleh komposisi resin tumbuhan sebagai 

bahan baku propolis. Kardi, Khettal, Aid, Kherfellah, Shobi 

and Barragan-Montero (2015) melaporkan bahwa beberapa 

jenis pinus memiliki kandungan magnesium dalam jumlah 

cukup tinggi sekitar 0,29 - 0,62 mg/g. Kandungan magnesium 

yang tinggi pada resin tanaman dapat berperan penting 

terhadap kandungan magnesium pada propolis lebah madu. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kawasan penggembalaan 

lebah madu Apis mellifera milik CV. Kembang Joyo, Desa 

Donowarih, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten malang. 

Koleksi sampel dilakukan pada 3 area penggembalaan. Areal 

penggembalaan pertama berada di Desa Parang, Kecamatan 

Banyakan, Kabupaten kediri, dilakukan koleksi sampel selama 

7 hari pada tanggal 13-19 April 2015. Area  penggembalaan 

kedua berada di Desa Wates, Kecamatan Poncokusumo, 

Kabupaten Malang, dilakukan koleksi sampel selama 7 hari 

pada tanggal 20-26 April 2015. Area penggembalaan ketiga 

berada di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang, dilakukan koleksi sampel selama 12 hari 

pada tanggal 27 April-8 Mei 2015. 

Proses ekstraksi untuk mengukur kadar rendemen 

dilakukan di Laboratorium Biokimia, Fakultas MIPA, 

Universitas Brawijaya. Ekstraksi dilakukan selama 9 Hari 

pada tanggal 15-23 Juni 2015. Pengujian total flavonoid, total 

fenol dan kadar magnesium dilakukan di Unit Layanan 

Pengujian, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga selama 14 

hari pada tanggal 26 Juni-9 Juli 2015.  

  

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan adalah spesies lebah madu Apis 

mellifera yang dimiliki oleh CV. Kembang Joyo yang 

digembalakan pada 3 lokasi berbeda dengan jumlah 500 

koloni per lokasi dengan jumlah bingkai/frame adalah 8 + 1 

bingkai/frame feeder.  Lokasi pertama (P1) merupakan lebah 
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yang digembalakan di area tanaman kaliandra (Calliandra 

callothyrsus) yang beralamat di Desa Parang, Kecamatan 

Banyakan, Kabupaten Kediri, dengan tanaman penghasil getah 

adalah tanaman pinus (Pinus merkusii). Lokasi kedua (P2) 

merupakan lebah yang digembalakan diarea tanaman jagung 

(Zea mays) yang beralamat di Desa Wates, Kecamatan 

Poncokusumo, Kabupaten Malang, dengan tanaman penghasil 

getah adalah tanaman sengon (Albizia chinensis) dan jati 

(Tectona grandis). Lokasi ketiga (P3) merupakan lebah yang 

digembalakan di area tanaman kopi (Coffea arabica)yang 

beralamat di Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang, dengan tanaman penghasil getah adalah 

tanaman kopi (Coffea arabica), jabon (Neolamarckia 

cadamba) dan vegetasi tanaman hutan. 

 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan adalah akuabides, etanol 

70%, propilen glikol, alumunium klorida 2%, Folin-Ciocalteu 

reagen 50% , natrium karbonat ( a2C 3) 2% dan    3.  

3.2.2 Peralatan 

Alat yang digunakan adalah rotavapor, shaker, alat-alat 

gelas, pipet, tabung reaksi, timbangan analitik, 

spektrofotometer UV-vis, erlenmeyer, kertas saring Whatman, 

Spektrofotometer Serapan Atom. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Jumlah 

perlakuan yang digunakan adalah 3 yaitu P1 merupakan 

sampel propolis yang dihasilkan dari Desa Parang, Kec. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
https://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
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Banyakan, Kab. Kediri dari vegetasi penghasil getah adalah 

tanaman pinus (Pinus merkusii); P2 merupakan sampel 

propolis yang dihasilkan dari Desa Wates, Kec Poncokusumo, 

Kab. Malang dengan vegetasi penghasil getah adalah tanaman 

sengon (Albizia chinensis) dan jati (Tectona grandis); dan P3 

merupakan sampel propolis yang dihasilkan dari Desa 

Donowarih, Kec. Karangploso, Kab. Malang dengan vegetasi 

penghasil getah adalah tanaman kopi (Coffea arabica), jabon 

(Neolamarckia cadamba) dan vegetasi tanaman hutan. 

Ulangan yang digunakan adalah 5 pada setiap perlakuan.  

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan yang dibagi menjadi tahap 

koleksi sampel dan tahap pengujian. 

 

3.4.1 Tahap Persiapan 

 A. Pengenalan sampel dan teknis pengambilan propolis 

sebagai berikut: 

1. Sampel propolis merupakan propolis yang digunakan 

lebah madu Apis mellifera sebagai perekat dan 

penutup celah pada sarang lebah seperti gambar pada 

Lampiran 1. 

2. Sampel propolis berwarna coklat kehitaman dengan 

tekstur lebih lengket dibandingkan lilin lebah.  

3. Sampel propolis memiliki bentuk yang berbeda 

dengan lilin lebah. Propolis dibangun atau digunakan 

pada sarang dengan tidak memiliki pola. Sedangkan 

lilin lebah dibentuk oleh lebah dengan pola 

hexagonal.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica


32 

 

4. Propolis diambil pada siang hari dengan kondisi 

cuaca cerah. Kondisi cuaca cerah dapat 

mempermudah pengambilan propolis dikarenakan 

propolis akan sedikit lebih lunak.  

5. Propolis dapat diambil dari sarang dengan cara 

membuka sarang dan dikerok menggunakan 

keni/scrap seperti gambar pada Lampiran 1 . 

6. Posisi propolis pada sarang biasanya tedapat pada 

penutup bagian dalam sarang dan sekat ataupun 

celah antara frame. 

7. Untuk memberikan perlindungan, digunakan asap 

dari kertas ataupun sobekan karung goni. 

8. Penyimpanan propolis dapat menggunakan toples 

ataupun plastik dan disimpan pada suhu ruangan. 

 

B. Teknis Penggembalaan dan Identifikasi lokasi 

pengambilan propolis mentah sebagai berikut: 

1. Lebah telah digembalakan oleh CV. Kembang mulai 

tanggal 15 Maret 2015 di 3 lokasi berbeda seperti 

gambar pada Lampiran 1. 

2. Area penggembalaan P1 beralamat di Desa Parang, 

Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri dengan 

vegetasi tanaman adalah tanaman kaliandra 

(Calliandra callothyrsus) sebagai tanaman utama 

penghasil madu. Sedangkan vegetasi tanaman 

sebagai bahan baku propolis adalah tanaman pinus 

(Pinus merkusii) milik perhutani berjenis pohon 

pinus dengan luas +200 ha dengan radius hingga 5 

km dari lokasi penggembalaan. Jumlah tanaman 

dapat diperkirakan + 60.000 batang apabila dihitung 

menggunakan rumus luasan jarak ideal penanaman 
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pinus. Jumlah koloni yang digunakan adalah 500 

kotak dibagi pada 4 sub area dengan jarak masing-

masing sekitar 300 m. Seluruh koloni dibagi menjadi 

5 sebagai ulangan (100 kotak). 

3. Area penggembalaan P2 beralamat di Desa 

Poncokusumo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten 

Malang dengan vegetasi tanaman adalah tanaman 

jagung (Zea mays) sebagai tanaman utama penghasil 

tepung sari atau pollen. Sedangkan vegetasi tanaman 

sebagai bahan baku propolis adalah tanaman sengon 

(Albizia chinensis) dan jati (Tectona grandis) pada 

area penggembalaan dengan luas +10 ha dengan 

radius 5 km dari lokasi penggembalaan. Tanaman 

sengon dan jati ditanam secara terpisah-pisah 

dikarenakan merupakan tanaman pribadi warga. 

Jumlah tanaman diperkirakan lebih dari +16.000 

batang apabila dihitung menggunakan rumus luasan 

jarak ideal penanaman sengon dan jati. Jumlah 

koloni yang digunakan adalah 500 kotak dibagi pada 

4 sub area dengan jarak masing-masing sekitar 300 

m. Seluruh koloni dibagi menjadi 5 sebagai ulangan 

(100 kotak). 

4. Area penggembalaan 3 beralamat di Desa 

Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang dengan vegetasi tanaman adalah tanaman 

kopi (Coffea arabica) sebagai tanaman utama 

penghasil madu. Sedangkan vegetasi tanaman 

sebagai bahan baku propolis adalah tanaman kopi 

(Coffea arabica) dengan luas 1 ha dan tanaman 

jabon (Neolamarckia cadamba) dengan luas 2 ha. 

Selain kedua tanaman tersebut, terdapat vegetasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
https://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
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tanaman yang bersifat heterogen hingga 5 km dari 

lokasi penggembalaan. Jumlah koloni yang 

digunakan adalah 500 kotak dibagi pada 5 sub area 

dengan jarak masing-masing sekitar 300 m. Seluruh 

koloni dibagi menjadi 5 sebagai ulangan (100 kotak). 

 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

A. Pengumpulan sampel 

1. Di area penggembalaan Desa Parang, Kecamatan 

Banyakan, Kabupaten Kediri, pengkoleksian 

sampel dilakukan selama 5 hari mulai tanggal 15-

19 April 2015. Pengkoleksian dilakukan dengan 

prosedur sesuai instruksi. 

2. Di area penggembalaan Desa Poncokusumo, 

Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang,  

pengkoleksian sampel dilakukan selama 5 hari 

mulai tanggal 21-26 April 2015. Pengkoleksian 

dilakukan dengan prosedur sesuai instruksi. 

3. Di area penggembalaan Desa Donowarih, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, 

pengkoleksian sampel dilakukan selama 9 hari 

mulai tanggal 29 April-7 Mei 2015. 

Pengkoleksian dilakukan dengan prosedur sesuai 

instruksi. 

B. Penyimpanan Sampel 

1. Sampel yang telah didapatkan, dapat disimpan 

pada toples ataupun plastik. 

2. Penyimpanan dapat dilakukan pada ruangan tanpa 

pendinginan. Ruangan yang digunakan memiliki 

suhu kamar dan tidak terkontaminasi jamur.  
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3. Penggunaan suhu rendah dapat mengeraskan 

propolis sehingga butuh penanganan khusus 

ketika akan diektraksi. 

 

C. Pengujian Sampel 

1. Pengujian kadar rendemen propolis dengan 

metode EEP menurut Radiati dkk. (2007) 

(Lampiran 2) 

2. Pengujian total flavonoid propolis dengan metode 

Spektrofotometer UV-Vis menurut Samosir, 

Runtuwene dan Citraningtyas (2012) (Lampiran 

3). 

3. Pengujian total fenol propolis dengan metode 

Folis-Ciocalteu’s reagen menurut Ismail dkk. 

(2012) (Lampiran 4). 

4. Pengujian kadar Magnesium (Mg) dengan metode 

Spektrofotometer Serapan Atom menurut 

Florencia (2014) (Lampiran 5). 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian meliputi : 

1. Kadar rendemen menggunakan ekstraksi dengan 

metode EEP menggunakan pelarut etanol 70% 

(Radiati dkk., 2007) yang telah dimodifikasi. 

Prosedur pengukuran dapat dilihat pada lampiran 2. 

2. Total flavonoid propolis dilakukan dengan metode 

Spektrofotometer UV-Vis (Samosir dkk., 2012) yang 

telah di modifikasi. Prosedur pengukuran dapat 

dilihat pada lampiran 3. 

3. Total fenol propolis dilakukan dengan metode Folin-

Ciocalteu’s reagen (Ismail dkk., 2012) yang telah 
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dimodifikasi. Prosedur pengukuran dapat dilihat 

pada lampiran 4. 

4. Kadar magnesium propolis dilakukan dengan metode 

Spektrofotometer Serapan Atom (Florencia, 2014). 

Prosedur pengukuran dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan makan 

dilanjutkan dengan Uji Berbeda Nyata Jujur (BNJ). 

 

3.7 Batasan Istilah 

Sarang Lebah : Merupakan sarang yang dibuat sebagai 

tempat tinggal lebah. Sarang lebah 

dibentuk menggunakan kayu dan kawat. 

Sarang lebah telah dilengkapi dengan 

frame/bingkai tempat tinggal lebah. 

Propolis Kasar : Merupakan propolis yang dihasilkan 

oleh lebah namun belum diolah oleh 

manusia untuk dijadikan produk turunan 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku produk tertentu. 

Rendemen : Merupakan produk hasil ekstraksi 

propolis yang dapat digunakan sebagai 

bahan baku produk tertentu (Yang 

dimanfaatkan oleh manusia). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh jenis tanaman terhadap kualitas propolis 

ditinjau kadar rendemen, total flavonoid, total fenol dan kadar 

magnesium serta hasil uji Beda Nyata Jujur dapat dilihat pada 

Tabel 6 (Data lengkap terdapat pada Lampiran 6,7,8 dan 9). 

Hasil yang didapatkan adalah jenis tanaman yang berbeda 

memberikan pengaruh sangat nyata terhadap kadar rendemen, 

total flavonoid, total fenol dan kadar magnesium (P<0,01). 

Perbedaan kadar rendemen, total flavonoid, total fenol dan 

kadar magnesium dikarenakan lokasi serta kondisi 

penggembalaan yang berbeda.  

Tabel 7. Rata-Rata Kadar Rendemen, Total Flavonoid, Total 

Fenol dan Kadar Magnesium Propolis 

Perlakuan 

Rata-rata ± SD 

Kadar 

Rendemen 

(%) 

Total 

Flavonoid 

(mg/g) 

Total Fenol 

(mg/g) 

Kadar Mg  

(mg/g) 

P1 33,68±1,88
c 

3,20±0,09
a 

9,30±0,07
b 

0,80±0,19
c 

P2 16,82±2,03
a 

4,90±0,10
b 

0,90±0,10
a 

0,40±0,02
b 

P3 25,45±1,96
b 

6,40±0,19
c 

12,40±0,28
c 

0,20±0,02
a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1 Pengaruh Jenis Tanaman Terhadap Kadar Rendemen 

Propolis 

Tabel 7 menunjukkan bahwa perbedaan jenis tanaman 

memberikan perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kandungan rendemen propolis lebah madu Apis mellifera. 
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Rendemen tertinggi dihasilkan oleh P1 yaitu propolis lebah 

madu yang didapatkan dari Kec. Banyakan, Kab. Kediri 

dengan nilai 33,68 ± 1,88 %; diikuti P3 yaitu propolis lebah 

madu yang dihasilkan dari Kec. Karangploso, Kab. Malang 

dengan nilai 25,45 ± 1,96 %; dan P2 yaitu propolis lebah madu 

yang dihasilkan dari Kec. Poncokusumo, Kab. Malang dengan 

nilai 16,82 ± 2,03 %. Tingginya kadar rendemen yang 

dihasilkan P1 atau propolis dari Kec. Banyakan, Kab. Kediri 

disebabkan kandungan resin yang tinggi dari tanaman pinus. 

Pinus diketahui merupakan jenis tanaman yang menghasilkan 

getah tanaman dan memiliki kandungan gondorukem 66%, 

terpentin 25%, bahan netral yang tidak dapat menguap 7% dan 

air 2%. Gondorukem dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk 

membuat sabun, resin dan cat (Adhi, 2008). Identifikasi 

terhadap beberapa spesies tanaman pinus memberikan hasil 

bahwa jenis resin yang ditemukan pada pinus adalah α-pinene 

(21.39% dan 25.40%), β-pinene (9.68% dan 9.69%), dan 

caryophyllene (9.12% dan 4.81%). Senyawa ini digunakan 

sebagai antimikroba (Ulukanli, Karaborklu, Bozok, Ates, 

Erdogan, Cenet and Karaaslan, 2014). Kadar rendemen yang 

dihasilkan pada penelitian ini menunjukkan angka yang lebih 

tinggi dibandingkan beberapa penelitian nasional terdahulu. 

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rendemen pada beberapa 

proses ekstraksi berkisar antara 8-24%. 

Rendemen propolis atau propolis extract (PE) 

merupakanan komponen hasil ekstrak yang didapatkan melalui 

proses ekstraksi dan merupakan komponen sebenarnya dari 

propolis. Ekstraksi dilakukan untuk memisahkan antara 

rendemen propolis dengan komponen lain yang terbawa pada 

propolis kasar (raw propolis). Proses ekstraksi propolis 

memberikan pengaruh terhadap kualitas dan kuantitas PE. 
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Proses ektraksi dilakukan menggunakan metode maserasi 

dengan menggunakan pelarut etanol. Penggunaan alkohol pada 

proses ekstraksi propolis mempengaruhi jumlah rendemen 

dikarenakan alkohol yang memiliki sifat semi polar, 

menyebabkan komponen penyusun propolis mudah larut dan 

terkestraksi. Titik didih akohol yang rendah dan sifatnya yang 

mudah menguap dapat meminimalkan rusaknya komponen 

dan zat aktif yang menyusun propolis (Fitriannur, 2009; 

Lasmayanty, 2009). Menurut Krell (1996), pelarut yang dapat 

digunakan dalam ekstraksi propolis selain etanol adalah air, 

namun memberikan hasil yang kurang maksimal 

terekstraksinya propolis dikarenakan air sulit melarutkan 

propolis. Kekurangan lain penggunaan pelarut air dalam 

ekstraksi adalah titik didih air yang terlalu tinggi yang 

menyebabkan air sulit untuk diuapkan dan memberikan resiko 

yang tinggi terhadap kerusakan komponen dan zat aktif 

penyusun propolis.  

Menurut Bogdanov (2014), waktu maserasi dan 

konsentrasi etanol berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas 

propolis. Penggunaan etanol dalam konsentrasi 70-95% dan 

durasi waktu maserasi diatas 144 jam, memberikan hasil 

terbaik terhadap propolis. Konsentrasi etanol berdampak pada 

jumlah air yang tetap berada pada propolis setelah dipekatkan 

dan kerusakan komponen penyusun propolis apabila suhu 

pemekatan ditingkatkan. Menurut Radiati dkk. (2007), dalam 

prosedur maserasi untuk ekstraksi propolis, ditambahkan 

proses shaker dengan tujuan untuk meningkatkan kelarutan 

propolis. Penambahan proses shaker dapat meningkatkan 

kelarutan propolis mempermudah terpecahnya propolis. 

Ditinjau dari hasil rendemen yang didapatkan pada ketiga 
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sampel, penambahan proses shaker dapat meningkatkan 

jumlah rendemen yang dihasilkan secara signifikan. 

 

4.2 Pengaruh Jenis Tanaman Terhadap Total Flavonoid 

Propolis 

Tabel 7 menunjukkan bahwa perbedaan jenis tanaman 

memberikan perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap total 

flavonoid propolis lebah madu Apis mellifera. Flavonoid 

tertinggi dihasilkan oleh P3 yaitu propolis lebah madu yang 

didapatkan dari Kec. Karangploso, Kab. Malang dengan nilai 

6,40 ± 0,19 mg/g; diikuti P2 yaitu propolis lebah madu yang 

dihasilkan dari Kec. Poncokusumo, Kab. Malang dengan nilai 

4,90 ± 0,10 mg/g; dan P1 yaitu propolis lebah madu yang 

dihasilkan dari Kec. Banyakan, Kab. Kediri dengan nilai 3,20 

± 0,09 mg/g. Nilai flavonoid yang lebih tinggi dari propolis 

yang didapatkan dari lokasi penggembalaan Kec. 

Karangploso, Kab. Malang dapat disebabkan kandungan 

flavonoid yang lebih tinggi pada resin tanaman yang diambil, 

yaitu tanaman kopi, jabon dan tanaman hutan.  

Penyebab perbedaan  nilai flavonoid pada masing-

masing propolis dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

(1) jenis tanaman penghasil resin yang digunakan sebagai 

pembentuk propolis, memiliki kandungan flavonoid yang 

berbeda-beda; (2) tidak terdeteksinya seluruh zat yang 

termasuk flavonoid pada saat pengujian akibat kerusakan 

komponen flavonoid. Diketahui bahwa terdapat sekitar 38 

jenis flavonoid pada propolis, beberapa jenis yang dapat 

terdeteksi adalah chrysin, galangin, pinocembrin, pinobanksin, 

pinobanksin-3-O-acetate (Sunny, 2011; Kalogeroupoulos et 

al., 2009); dan (3) lingkungan, iklim dan cuaca disekitar 

koloni lebah (Kumazawa et al., 2004). 
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Vegetasi tanaman disekitar koloni lebah memberikan 

dampak yang tinggi terhadap komponen flavonoid propolis. 

Perbedaan lokasi dan jenis tanaman pada lingkungan koloni 

lebah dapat mempengaruhi kandungan flavonoid propolis 

dikarenakan perbedaan kandungan resin tanaman sebagai 

bahan utama propolis, memiliki kandungan yang bervariasi 

antara lokasi dan vegetasi tanaman disekitar koloni lebah. 

Diketahui di beberapa Negara, telah banyak diidentifikasi 

bahwa tanaman kelas Pinopsida, dan genus Poplar/Populous 

serta Baccharis merupakan jenis tanaman yang menghasilkan 

getah atau resin dengan jumlah tinggi sehingga banyak 

dimanfaatkan sebagai sumber propolis lebah madu (Surbakti, 

2008; Bogdanov, 2014).  Kumazawa et al. (2004) melaporkan 

kandungan propolis di beberapa wilayah negara memiliki 

variasi tertentu. Kebanyakan Negara di wilayah sub tropis 

dapat menghasilkan kandungan flavonoid propolis yang tinggi. 

Berbeda dengan beberapa Negara dengan iklim tropis seperti 

Thailand. Kandungan flavonoid yang dapat teridentifikasi 

pada propolis hanya berkisar 2,5 ± 0,8 mg/g ektrak propolis. 

Penyebaran jenis tanaman dengan kandungan resin tinggi 

hanya berada di wilayah sub tropis dan benua amerika. Jenis 

tanaman poplar/populus hanya berada di bagian bumi sebelah 

utara pada iklim dan suhu sub tropis; sedangkan jenis tanaman 

baccharis hanya menyebar di benua amerika. Uji kandungan 

flavonoid yang dilakukan pada resin beberapa jenis pinus 

menunjukkan kandungan flavonoid pada tanaman pinus 

keseluruhan berkisar antara 7,5 ± 0,27 – 21,7 ± 1,18 mg/g. 

Nilai ini didapatkan dari beberapa jenis tanaman pinus di 

Negara Algeria menunjukkan bahwa jenis tanaman penus 

merkusi memiliki kandungan flavonoid yang rendah (Kardi et 

al., 2015). Ahn et al. (2007) melaporkan, dari 20 jenis propolis 
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yang dihasilkan beberapa wilayah di Cina, menunjukkan 

bahwa terdapat beberapa perbedaan kandungan antara wilayah 

yang berbeda, bahkan terdapat propolis yang dihasilkan dari 

wilayah yang sama namun memberikan hasil yang berbeda 

secara signifikan.  

Kandungan flavonoid yang minim pada propolis 

Indonesia memberikan indikasi bahwa propolis indonesia 

memiliki kualitas dibawah beberapa propolis yang dihasilkan 

di beberapa negara. Kumazawa et al. (2004) melaporkan 

bahwa pada masing-masing lokasi, komponen zat aktif pada 

propolis sangat berbeda, namun jumlah zat aktif yang dapat 

terdeteksi pada propolis berbanding lurus dengan total 

flavonoid beserta total fenol. Rendahnya zat aktif yang 

termasuk flavonoid menyebabkan pemanfaatan propolis 

Indonesia sebagai produk medis masih kurang baik.  

   

4.3 Pengaruh Jenis Tanaman Terhadap Total Fenol 

Propolis 

Tabel 7 menunjukkan bahwa perbedaan jensi tanaman 

memberikan perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap total 

fenol propolis lebah madu Apis mellifera. Fenol tertinggi 

dihasilkan oleh P3 yaitu propolis lebah madu yang didapatkan 

dari Kec. Karangploso, Kab. Malang dengan nilai 12,4 ± 0,28 

mg/g; diikuti P1 yaitu propolis lebah madu yang dihasilkan 

dari Kec. Banyakan, Kab. Kediri dengan nilai 9,30 ± 0,07 

mg/g; dan P2 yaitu propolis lebah madu yang dihasilkan dari 

Kec. Poncokusumo, Kab. Malang dengan nilai 0,90 ± 0,10 

mg/g. Tingginya fenol yang dimiliki propolis dari kawasan 

kopi, jabon dan vegetasi tanaman hutan dapat disebabkan 

kandungan fenol yang lebih tinggi pada resin tanaman yang 

diambil. Penyebab perbedaan  nilai fenol pada masing-masing 
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propolis dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) jenis 

tanaman penghasil resin yang digunakan sebagai pembentuk 

propolis memiliki kandungan fenol yang berbeda-beda; (2) 

kerusakan fenol pada saat ekstraksi. (3) lingkungan, iklim dan 

cuaca disekitar koloni lebah (Wang et al., 2004). 

Pandey and  Rizvi (2009) menyatakan bahwa fenol yang 

merupakan komponen pada resin tamanan yang digunakan 

sebagai penangkal radikal bebas dan penangkal mikroba 

patogen. Pemanfaatan selanjutnya oleh manusia dapat 

digunakan sebaga antioksidan dan anti mikroba. Propolis yang 

dihasilkan dari resin tanaman memiliki kandungan fenol yang 

tergantung dari komposisi resin tanaman yang digunakan. 

Vegetasi tanaman dan kondisi geografis merupakan faktor 

yang paling berpengaruh terhadap kuantitas fenol propolis 

(Wang et al., 2004). Diketahui Kumazawa et al. (2004), 

kandungan fenol propolis pada beberapa negara memiliki 

perbedaan yang cukup signifikian. Penyebab yang paling 

mempengaruhi adalah jenis tanaman yang berada pada lokasi 

penggembalaan. Kuantitas fenol pada resin tanaman sumber 

propolis berbeda pada masing-masing spesies. Beberapa jenis 

tanaman yang telah teridentifikasi sebagai sumber propolis 

lebaih memiliki senyawa aktif berbeda pada masing-masing 

spesiesnya.  

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

kandungan fenol pada propolis dari Indonesia berkisar 36,4 ± 

2,3 mg/g. Sedangkan propolis Thailand memiliki kandungan 

fenol berkisar 31,2 ± 0,7 mg/g propolis (Radiati, 2008; 

Kumazawa et al., 2004). Kandungan fenol yang dimiliki oleh 

ketiga sampel pada penelitian ini menunjukkan bahwa, fenol 

pada ketiga sampel propolis masih jauh dibawah kandungan 

fenol propolis di asia tenggara pada penelitian sebelumnya. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pandey%20KB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizvi%20SI%5Bauth%5D
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Kerusakan komponen fenol pada propolis dimungkinkan 

menjadi penyebab rendahnya fenol yang dimiliki propolis. 

Rendahnya titik leleh senyawa fenolik dapat menyebabkan 

kerusakan ketika dilakukan ekstraksi dan pemekatan 

dikarenakan suhu leleh fenol adalah 40.5°C dan akan 

mengalami kerusakan apabila suhu yang digunakan lebih 

tinggi (NIOSH, 2015).  

 

4.4 Pengaruh Jenis Tanaman Terhadap Kadar Magnesium 

Tabel 7 menunjukkan bahwa perbedaan jenis tanaman 

memberikan perbedaan sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 

magnesium propolis lebah madu Apis mellifera. Hasil 

menunjukkan bahwa magnesium tertinggi dihasilkan oleh P1 

yaitu propolis lebah madu yang didapatkan dari  kawasan 

pinus dengan nilai 0,80 ± 0,19 mg/g; diikuti P1 yaitu propolis 

lebah madu yang dihasilkan dari kawasan sengon dan jati 

dengan nilai 0,40 ± 0,02 mg/g; dan P2 yaitu propolis lebah 

madu yang dihasilkan dari kawasan kopi, jabon, dan vegetasi 

tanaman hutan dengan nilai nilai 0,20 ± 0,02 mg/g. Tingginya 

magnesium yang dimiliki propolis dari lokasi penggembalaan 

Kediri dapat disebabkan kandungan mineral pada tanah dan air 

di wilayah tersebut.  Analisis lokasi menunjukkan bahwa 

wilayah Kediri yang merupakan kawasan pegunungan dan 

dengan lokasi penggembalaan yang dekat dengan sumber mata 

air. Lokasi ini dapat mempengaruhi jumlah magnesium pada 

propolis yang diketahui bahwa mineral pada propolis tidak 

disebabkan oleh kandungan resin tanaman.  

Magnesium merupakan salah satu komponen minor 

pada propolis namun memiliki manfaat penting dalam system 

metabolisme manusia dikarenakan berperan dalam lebih dari 

300 reaksi enzimatis. Menurut Krell (1996), kandungan 
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senyawa organik lain dan mineral pada propolis kurang dari 

5% yang terdiri dari vitamin, senyawa organik lain seperti 

keton, laktan, kuinon, asam benzoat dan esternya, serta 14 

jenis mineral. Magnesium pada propolis dapat bersumber dari 

resin yang diambil pada tumbuhan ataupun komponen lain 

yang didapatkan dan diolah lebah kedalam propolis. Beberapa 

spesies tanaman pinus memiliki kandungan magnesium pada 

resinnya dengan kisaran jumlah 0,29 - 0,62 mg/g (Kadri et al., 

2015). Penyebab lain yang memberikan pegaruh terhadap 

kandungan magnesium propolis adalah mineral yang 

terkandung di dalam air. Kandungan mineral khususnya 

magnesium didalam air sungai tidak dapat diketahui secara 

jelas, Namun dapat dideteksi bahwa beberapa sungai memiliki 

kandungan mineral khususnya magnesium (Tambunan dan 

Nainggolan, 2013). Halim dkk. (2012) melaporkan bahwa 

kandungan mengnesium pada propolis indonesia berkisar 

0,806 mg/g, hasil ini sesuai dengan kandungan magnesium 

propolis yang didapatkan dari lebah pada kawasan tanaman 

pinus.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis tanaman 

mempengaruhi kualitas propolis dikarenakan senyawa resin 

pada tanaman. 

a. Kadar rendemen tertinggi dihasilkan propolis dari 

vegetasi tanaman pinus (Pinus merkusii) di Kec. 

Banyakan, Kab. Kediri. 

b. Total Flavonoid tertinggi dihasilkan propolis dari 

tanaman kopi (Coffea arabica), jabon (Neolamarckia 

cadamba) dan vegetasi tanaman hutan. 

c. Total Fenol tertinggi dihasilkan propolis dari 

tanaman kopi (Coffea arabica), jabon (Neolamarckia 

cadamba) dan vegetasi tanaman hutan. 

d. Kadar Magnesium tertinggi dihasilkan propolis dari 

vegetasi tanaman pinus (Pinus merkusii) di Kec. 

Banyakan, Kab. Kediri. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

maka disarankan agar : 

a. Pengujian propolis sangat perlu dilakukan untuk 

menyatakan baik atau buruknya kualitas propolis. 

Penyebabnya adalah setiap jenis tanaman dapat 

mempengaruhi kualitas propolis karena perbedaan 

kandungan resin yang dimiliki. 

b. Penelitian dapat dilanjutkan dengan menggunakan 

lokasi penggembalaan berbeda namun dengan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
https://id.wikipedia.org/wiki/Coffea_arabica
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vegetasi tanaman serupa untuk mengetahui 

perbedaan kualitas propolis yang disebabkan 

perbedaan lokasi. 
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Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian 

 

 
Lokasi Propolis Pada Sarang Lebah Madu 

a)Sekat Antara Frame/Bingkai Lebah Madu. 
b)Penutup Bagian Dalam. 

 

 
Teknis Pengambilan Propolis Pada Sarang Lebah Madu 

1,2)Pembukaan Penutup Luar 
3)Pengasapan 
4)Pembukaan Penutup Dalam 
5,6)Koleksi di antara sekat frame/bingkai dan penutup 

dalam 

a 

b 
2 

4 

6 5 

1 2 

3 4 

5 6 

a 

b 
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Seluruh Koloni Lebah Di Desa Parang, Kec. Banyakan, Kabupaten Kediri 

(P1)  

 
 

 
Seluruh Koloni Lebah Di Desa Wates, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang 

(P2) 
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Seluruh Koloni Lebah Di Desa Karangploso, Kec. Karangploso, Kab. 

Malang (P3) 

 
 

 

 
Bentuk Propolis Kasar Yang Selesai Dikoleksi 
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Penyimpanan dan Penimbangan Propolis Kasar Yang Selesai Dikoleksi 

 

 

 
Ekstraksi Propolis 

1)Proses Maserasi 
2)Proses Pemekatan (Evaporasi)  
3)Hasil Ekstrak 

 

 

 

 

3 

1 2 3 
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Lampiran 2. Prosedur Ekstraksi Propolis Dengan Metode 

EEP (Radiati dkk., 2007) 

 

1. Sebanyak 150 g propolis kasar Apis mellifera. direndam 

dengan 500 ml etanol 70%.  

2. Suspensi tersebut ditutup dan dikocok dengan shaker di 

ruang gelap dengan kecepatan 150 rpm selama 4 jam.  

3. Suspensi yang dihasilkan disaring. 

4. Filtratnya diambil dan residunya dimaserasi kembali.  

5. Selanjutnya filtrat tersebut diambil setiap hari selama tujuh 

hari.  

6. Setelah tujuh hari, filtrat terakhir yang dihasilkan berwarna 

jernih dan teknik maserasi diakhiri.  

7. Setelah seluruh filtrat hasil maserasi terkumpul, filtrat 

tersebut dipekatkan dengan menggunakan rotavapor pada 

temperatur 40 °C.  

8. Ekstrak pekat yang diperoleh ditimbang untuk 

mendapatkan nilai rendemennya,  

9. Ekstrak tersebut dilarutkan dengan propilen glikol dengan 

perbandingan propolis:propilen glikol adalah 1:1, sebagai 

ekstrak propolis 100%.  

10. Presentase rendemen yang dihasilkan dihitung 

menggunakan rumus : 

% Rendemen  =  
 o ot ekstrak propolis pekat(gram)

 o ot propolis kasar (gram)
 × 100% 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran  Kadar Total 

Flavonoid Dengan Metode Spektrofotometer (Samosir 

dkk., 2012) 

 

1. Sebanyak 1 ml larutan ekstrak propolis dimasukkan tabung 

reaksi. 

2. Ditambahkan dengan 1 ml alumunium klorida 2% yang 

telah dilarutkan degan etanol,  kemudian divortex selama 

20 menit, 

3. Diinkubasi campuran larutan selama 24 menit. 

4. Absorbansi larutan ekstrak diukur pada 415 nm dengan 

spektrofotometer UV-Vis . 

5. Nilai absorbansi dari cahaya yang diserap sebanding 

dengan konsentrasi flavonoid dalam larutan. 
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Total Fenol Dengan 

Metode Folin-Ciocalteu Reagen (Ismail dkk., 2012) 

 

1. Masing-masing sebanyak 0,1 ml ekstrak propolis 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

2.  ditambahkan 0,1 ml Larutan Folin-Ciocalteu reagen 50% 

kemudian divortex selama 1 menit.  

3. Larutan tersebut ditambahkan 2 ml Larutan natrium 

karbonat ( a2C 3) 2%. 

4. Campuran ini disimpan dalam ruangan gelap selama 30 

menit.  

5. Absorbansi larutan ekstrak dibaca pada panjang gelombang 

750 nm dengan spektrofotometer UV-Vis.  

6. Nilai absorbansi dari cahaya yang diserap sebanding 

dengan konsentrasi fenol dalam larutan. 
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Lampiran 5. Prosedur Pengukuran Kadar Magnesium 

Dengan Metode Spektrofotometer serapan Atom 

(Florencia, 2014) 

 

1. Sebanyak 5 ml sampel dimasukkan kedalam erlenmeyer 50 

ml 

2. Ditambahkan 15 ml    3 (p) dan dipanaskan hingga 

kering 

3. Sampel didinginkan dan dimasukkan ke dalam labu 

tentukur 100 ml. 

4. Ditetapkan dengan aquabides sampai garis tanda.  

5. Sampel disaring dengan kertas saring Whatman no. 42 

dengan dihilangkan ± 10 tetes larutan pertama hasil 

penyaringan. 

6. Larutan kemudian dipipet dan dimasukkan ke dalam labu 

tentukur 50 ml sebanyak 20 ml. 

7. Ditetapkan dengan aquabides sampai tanda 

8. Diukur menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom 

pada λ 285,2 nm. 

9. Nilai absorbansi dari cahaya yang diserap sebanding 

dengan konsentrasi magnesium dalam larutan. 
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Lampiran 6. Data Kadar Rendemen Propolis (%)  

 

Ulangan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 
U1 36,06 14,25 27,93 
U2 31,30 19,39 22,97 
U3 33,68 16,82 25,45 
U4 32,49 18,10 24,21 
U5 34,87 15,53 26,69 

Jumlah 168,42 84,09 127,25 
Rata-rata 33,68 16,82 25,45 
SD 1,88 2,03 1,96 

 

Faktor Koreksi (FK)    
  

 
 

                  
      

  
 

              

JK Total  ∑ ∑     -    
   

 

   
 

 (                       
      )   9614,00 

  = 757,35 

JK Perlakuan  ∑ (
   

r
) -   

 

   
 

 
  (                      )  

         
 = 711,29 
JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 
 = 757,35 – 711,29 
 = 46,06 
KT Perlakuan  = JK Perlakuan / db perlakuan 
 = 711,29/ 2 
 = 355,64 
KT Galat  = JK Galat / db Galat 
 = 46,06/ 12 
 = 3,84 
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F Hitung  = KT Perlakuan / KT Galat 
 = 355,64 / 3,84 
 = 92,65 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 2 711,29 355,64 92,65** 3,89 6,92 
Galat 12 46,06 3,84 

   Total 14 757,35 
    Keterangan: 

F Hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar rendemen. 

 
 
Uji Lanjutan (Uji Beda Nyata Jujur) 

BNJα    = q(p  v  α). √
        

 
 

BNJα    = 5.04 × 0,03 
   = 3.84 
 

Perlakuan Rata-rata 

P1 33.68c  

P2 16.82a  

P3 25.45b 
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Lampiran 7. Data Total Flavonoid Propolis (mg/g)  

 

Ulangan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 
U1 3,10 5,00 6,20 
U2 3,25 4,80 6,30 
U3 3,10 4,80 6,60 
U4 3,30 4,90 6,60 
U5 3,25 5,00 6,30 

Jumlah 16,00 24,50 32,00 
Rata-rata 3,20 4,90 6,40 
SD 0,09 0,10 0,19 

 

Faktor Koreksi (FK)    
  

 
 

   
     

  
 

             

JK Total  ∑ ∑     -    
   

 

   
 

  (                         )   
350,42 

  = 25,85 

JK Perlakuan  ∑ (
   

r
) -   

 

   
 

  (                    )          
 = 25,63 
JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 
 = 25,78 – 25,63 
 = 0,21 
KT Perlakuan  = JK Perlakuan / db perlakuan 
 = 25,63/ 2 
 = 12,82 
KT Galat  = JK Galat / db Galat 
 = 0,21/ 12 
 = 0,02 
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F Hitung  = KT Perlakuan / KT Galat 
 = 12,82 / 0,02 
 = 715,35 
 
Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 2 25,63 12,82 713,35** 3,89 6,92 
Galat 12 0,21 0,02 

   Total 14 25,85 
    Keterangan: 

F Hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh 
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total flavonoid propolis. 
 
 
Uji Lanjutan (Uji Beda Nyata Jujur) 

BNJα    = q(p  v  α). √
        

 
 

BNJα    = 5.04 × 0,04 
   = 0,22 
 

Perlakuan Rata-rata 

P1 3.20a 

P2 4.90b 

P3 6.40c 
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Lampiran 8. Data Fenol Propolis (mg/g)  

 

Ulangan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 
U1 9,30 1,00 12,70 
U2 9,40 0.80 12,10 
U3 9,30 0,80 12,50 
U4 9,30 1,00 12,10 
U5 9,20 0,90 12,60 

Jumlah 46,50 4,50 62,00 
Rata-rata 9,30 0,90 12,40 
SD 0,07 0,10 0,28 

 

Faktor Koreksi (FK)   
  

 
 

          
      

  
 

             

JK Total  ∑ ∑     -    
   

 

   
 

  (                          )   
851,27 

  = 354,41 

JK Perlakuan  ∑ (
   

r
) -   

 

   
 

  (                   )          
 = 354,03 
JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 
 = 354,41 – 354,03 
 = 0,38 
KT Perlakuan  = JK Perlakuan / db perlakuan 
 = 354,03/ 2 
 = 177,02 
KT Galat  = JK Galat / db Galat 
 = 0,38/ 12 
 = 0,03 
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F Hitung  = KT Perlakuan / KT Galat 
 = 177,02 / 0,03 
 = 5590,00 

 
Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 2 354,03 177,02 5590,00** 3,89 6,92 
Galat 12 0,38 0,03 

   Total 14 354,41 
    Keterangan: 

 F Hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total fenol 
propolis. 
 
 
Uji Lanjutan (Uji Beda Nyata Jujur) 

BNJα    = q(p  v  α). √
        

 
 

BNJα    = 5.04 × 0,06 
   = 0,30 
 

Perlakuan Rata-rata 

P1 9.30b 

P2 0,90a 

P3 12.40c 
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Lampiran 9. Data Kadar Magnesium Propolis (mg/g)  

 

Ulangan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 
U1 0,60 0,42 0,18 
U2 0,90 0,40 0,22 
U3 0,90 0,39 0,20 
U4 0,60 0,41 0,21 
U5 1,00 0,48 0,19 

Jumlah 4,00 2,00 1,00 
Rata-rata 0,80 0,40 0,20 
SD 0,19 0,02 0,02 

 

Faktor Koreksi (FK)    
  

 
 

                     
    

  
 

           

JK Total  ∑ ∑     -    
   

 

   
 

  (                         )   
3,27 

  = 1,08 

JK Perlakuan  ∑ (
   

r
) -   

 

   
 

  (                 )        
 = 0,93 
JK Galat  = JK Total – JK Perlakuan 
 = 1,08 – 0,93 
 = 0,14 
KT Perlakuan  = JK Perlakuan / db perlakuan 
 = 0,93/ 2 
 = 0,47 
KT Galat  = JK Galat / db Galat 
 = 0,14/ 12 
 = 0,01 
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F Hitung  = KT Perlakuan / KT Galat 
 = 0,47 / 0,01 
 = 39,44 

 
Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 2 0,93 0,47 39,44** 3,89 6,92 
Galat 12 0,14 0,01 

   Total 14 1,08 
    Keterangan: 

 F Hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 
magnesium propolis. 
 
 

Uji Lanjutan (Uji Beda Nyata Jujur) 

BNJα    = q(p  v  α). √
        

 
 

BNJα    = 5.04 × 0,04 
   = 0,18 
 

Perlakuan Rata-rata 

P1 0,80c 

P2 0,40b 

P3 0,20a 

 

 

 

 

 


