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Madu dikenal sebagai minuman dengan banyak fungsi di bidang kesehatan. Madu 

mengandung kandungan nutrisi yang lengkap. Nutrisi tertinggi yang terkandung dalam madu 

yaitu kadar air, fruktosa dan glukosa. Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan kadar 

air, fruktosa dan glukosa pada madu karet dan madu sonokeling. Materi yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu madu karet dan madu sonokeling yang diambil dari 15 botol yang berbeda 

di peternakan lebah madu Kembang Joyo di Karang Ploso, Malang. Metode pada penelitian 

ini menggunakan uji-T tidak berpasangan. Dari penelitian ini didapatkan kadar air madu karet 

dan madu sonokeling berturut-turut 20,7±0,7 dan 20,9±1,1, tidak menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata. Kadar fruktosa madu karet dan madu sonokeling berturut-turut 31,4±1,2 dan 

32,0±1,1, tidak menunjukan perbedaan yang sangat nyata. Kadar glukosa pada madu karet 

dan madu sonokeling berturut-turut 41,2±0,9 dan 36,2±1,7, total gula pereduksi berturut-turut 

72,6±1,8 dan 68,2±2,1. Hasil uji kadar glukosa dan total gula pereduksi menunjukan 

perbedaan yang sangat nyata, lebih tinggi kandungan glukosa dan total gula pereduksi madu 

karet. Kesimpulan penelitian ini adalah kandungan air dan fruktosa pada madu karet dan 

madu sonokeling tidak ada perbedaan yang sangat nyata. Kandunngan glukosa dan total gula 

pereduksi pada madu karet lebih tinggi daripada madu sonokeling. Berdasarkan hasil 

penelitian, disarankan penyimpanan madu pada tempat yang tidak lembab. 

 

Keywords: bunga karet, bunga sonokeling, nektar, lebah madu 
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Madu merupakan bahan makanan yang mempunyai banyak kegunaan dibidang 

kesehatan. Madu dihasilkan dari nektar bunga yang telah diambil oleh lebah madu dan diubah 

menjadi madu oleh lebah madu. Madu yang ada di Indonesia mempunyai berbagai macam 

jenisnya tergantung dari jenis nektar bunga yang diambil oleh lebah madu. Berbagai jenis 

madu yang ada mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda termasuk kadar air dan gula 

pereduksi. Komponen gula madu yang ada pada madu yang terbesar yaitu fruktosa dan 

glukosa. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2014 di Peternakan Lebah Madu Kembang 

Joyo, Karang Ploso, Malang. Uji laboratorium pada penelitian ini menggunakan Laboratorium 

Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

kandungan air, fruktosa dan glukosa pada madu karet dan madu sonokeling. 

Materi penelitian adalah madu karet dan madu sonokeling yang diambil dari 15 botol 

yang berbeda di Peternakan Lebah Madu Kembang Joyo, Karang Ploso, Malang. Metode 

penelitian menggunakan Uji T-tidak berpasangan. Variabel yang diukur meliputi kadar air, 

fruktosa dan glukosa. 

Hasil penelitian menunjukan kadar air pada madu karet dan madu sonokeling berturut-

turut 20,7±0,7 dan 20,9±1,1, angka ini tidak menunjukan adanya perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). Kadar fruktosa pada madu karet dan madu sonokeling tidak menunjukan perbedaan 

yang sangat nyata dengan hasil berturut-turut 31,4±1,2 dan 32,0±1,1. Kadar glukosa pada 

madu karet dan madu sonokeling berturut-turut 41,2±0,9 dan 36,2±1,7, total gula pereduksi 

berturut-turut 72,6±1,8 dan 68,2±2,1. Kadar fruktosa glukosa dan total gula pereduksi 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata, lebih tinggi kandungan glukosa dan total gula 

pereduksi pada madu karet. 

Kesimpulan penelitian ini adalah kandungan air dan fruktosa pada madu karet dan madu 

sonokeling tidak ada perbedaan yang sangat nyata. Kandunngan glukosa dan total gula 

pereduksi pada madu karet lebih tinggi daripada madu sonokeling. Berdasarkan hasil 

penelitian, disarankan penyimpanan madu pada tempat yang tidak lembab. 

 

Kata kunci: bunga karet, bunga sonokeling, nektar, lebah madu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Keadaan Indonesia yang mempunyai hutan yang luas serta mempunyai bermacam-

macam jenis tanaman yang ada akan menghasilkan banyaknya jenis tanaman mempunyai 

potensi menghasilkan bermacam-macam nektar. Berbagai jenis nektar dari tanaman yang 

berbeda mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda. Nektar merupakan komponen pokok 

yang digunakan lebah untuk diubah menjadi madu, dengan semakin bermacam jenis nektar 

yang di ambil oleh lebah, hal ini akan memunculkan berbagai jenis madu yang ada. Madu 

yang ada di Indonesia saat ini antara lain yaitu madu sonokeling, madu kelapa sawit, madu 

bakau, madu mete, madu rambutan, madu kelengkeng, madu kopi dan madu mangga. 

Sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ini, madu telah dikenal sebagai salah satu 

bahan makanan atau minuman alami yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan 

kesehatan. Madu merupakan produk alam yang dihasilkan oleh lebah untuk dikonsumsi, 

karena mengandung nutrisi yang sangat essensial. Madu bukan hanya merupakan bahan 

pemanis, atau penyedap makanan, tetapi sering pula digunakan untuk obat-obatan. Madu 

dapat digunakan untuk menghilangkan rasa lelah dan letih, dan dapat pula digunakan untuk 

menghaluskan kulit, serta pertumbuhan rambut (Purbaya, 2002). 

Madu mengandung banyak nutrisi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia. 

Zat-zat atau senyawa yang terkandung dalam madu sangat kompleks dan kini telah diketahui 

tidak kurang dari 181 macam zat atau senyawa yang terdapat dalam madu (Sihombing, 2005). 

Madu yang berada di pasaran kebanyakan madu dari berbagai jenis bunga. Warna madu 

sangat bervariasi ada yang berwarna putih hingga kuning sawo atau hitam (gelap). Makin 

gelap madu maka aromanya makin tajam. Madu mengandung 75% glukosa dan fruktosa serta 

2% lebih sukrosa (Winarno, 1982). 

Kandungan nutrisi madu merupakan faktor penentu kualitas dan mutu madu. Secara 

umum, kandungan nutrisi tertinggi yang ada pada madu yaitu karbohidrat dan kadar air 

(Ratnayani, Dwi Adhi dan Gitadewi, 2008). Karbohidrat yang ada pada madu dalam bentuk 

gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) dengan kandungan minimal 65% (SNI, 2004). 

Selain manfaat madu, masyarakat menyukai madu dikarenakan rasa manis yang ada. 

Rasa manis ini dipengaruhi oleh kandungan gula pereduksi yang terkandung pada madu. 

Sementara ini di Indonesia dikenal berbagai macam madu menurut rasa manis yang ada yaitu 

madu mangga dan madu sonokeling (rasa yang agak asam), madu bunga timun dan madu 
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karet (rasanya sangat manis), madu kapuk/randu (rasanya manis lebih legit dan agak gurih). 

Selain itu dikenal pula madu rambutan dan madu kaliandra. (Suranto, 2004). 

Madu merupakan bahan higroskopis, yaitu mudah menyerap air yang sangat di 

pengaruhi oleh kelembaban. Jika kelembapan 51%, kadar air madu 16,1%. Jika kelembapan 

81%, kadar air madu 33,4% (Sarwono, 2007). Semakin banyak kandungan air yang ada pada 

madu, maka madu tersebut mempunyai kualitas semakin rendah. Kadar air pada madu 

maksimal 22% (SNI, 2004). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu di kaji secara lebih detail bagaimana kadar air, 

fruktosa dan glukosa pada madu karet dan madu sonokeling. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Berapa kandungan kadar air, glukosa dan fruktosa pada madu karet dan madu 

sonokeling? 

1.2.2. Bagaimana perbandingan kandungan kadar air, glukosa dan fruktosa pada madu 

karet dan madu sonokeling? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Mengetahui kandungan kadar air, glukosa dan fruktosa pada madu karet dan madu 

sonokeling. 

1.3.2. Mengetahui perbandingan kandungan kadar air, glukosa dan fruktosa pada madu 

karet dan madu sonokeling. 

1.4. Kegunaan 

Sebagai bahan informasi untuk mahasiswa, masyarakat dan produsen madu tentang 

kandungan kadar air, glukosa dan fruktosa madu karet dan madu sonokeling. 

1.5. Kerangka Pikir 

Madu merupakan cairan kental dari nektar bunga berwarna cokelat kuning muda sampai 

cokelat merah yang dikumpulkan oleh lebah madu. Madu mempunyai rasa manis yang 

dikarenakan kandungan karbohidrat yang terdapat didalamnya. Karbohidrat madu dalam 

bentuk gula pereduksi yang merupakan campuran glukosa dan fruktosa dengan jumlah yang 

sama dan dikenal sebagai gula invert 50% - 90% dari gula yang tidak terinversi dan air 

(Gunawan, 2004). 

Karbohidrat merupakan komponen terbesar yang terkandung dalam madu. Jenis 

karbohidrat yang paling dominan pada semua jenis madu adalah dari golongan monosakarida 
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yang biasanya terdiri dari fruktosa dan glukosa. Fruktosa dan glukosa mencangkup 85%-90% 

dari total karbohidrat yang terdapat dalam madu, sisanya terdiri dari disakarida dan 

oligosakarida (Sihombing. 1997). 

Komposisi terbesar kedua setelah karbohidrat adalah air dengan jumlah berkisar antara 

15% - 25%. Kadar air madu secara langsung menentukan kualitas madu, jika kadar air tinggi 

maka kualitas madu rendah. Jumlah kadar air dalam madu disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya kelembaban udara, jenis nektar, proses produksi dan penyimpanan (Suranto, 

2007; White, 1992). 

Di Indonesia dikenal beberapa macam madu menurut rasa yang dihasilkan antara lain 

madu mangga dan madu sonokeling (rasa yang agak asam), madu bunga timun dan madu 

karet (rasanya sangat manis), madu kapuk/randu (rasanya manis lebih legit dan agak gurih). 

Selain itu dikenal pula madu rambutan dan madu kaliandra. (Suranto, 2004). 
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1.6. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 
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Dilakukan pengujian 

Refraktometer Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Kadar glukosa Kadar fruktosa Kadar air 

Sukrosa Kadar Air 80% 

Glukosa + Fruktosa Kadar Air 15-25% 



 5 

1.7. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini terdapat perbedaan kandungan kadar air, glukosa dan 

fruktosa pada madu karet dan madu sonokeling. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Lebah Madu 

Lebah adalah serangga penyengat yang hidup berkoloni. Dalam satu koloni lebah 

terdapat lebah ratu, lebah pekerja dan lebah pejantan. Tubuh lebah di tutupi bulu-bulu halus 

yang berguna untuk menangkap serbuk sari yang diperoleh dari bunga. Serbuk sari yang 

terkumpul di sisihkan ke wadah khusus yang terdapat di tungkai belakang. Mulutnya 

berbentuk tabung panjang yang dipakai untuk menghimpun nektar yang disimpan dalam 

lambung madu (tembolok), yaitu bagian usus yang dapat mengembang (Sarwono, 2007). 

Klasifikasi lebah sebagai berikut. 

Phylum : Arthropoda (Binatang beruas-ruas) 

Subphylum : Mandibulata 

Klas  : Insecta (Serangga) 

Subklas : Pterygota 

Ordo  : Hymenoptera 

Subordo : Clistogastra 

Superfamili : Apoidea 

Famili : 1. Bombidae (Lebah biasa) 

    2. Meliponidae (Lebah madu tanpa sengat) 

    3. Apidae (Lebah madu) 

Famili Bombidae merupakan lebah yang memproduksi madu dalam jumlah yang 

sedikit, golongan lebah ini memmpunyai peran penting dalam proses penyerbukan. Famili 

Meliponidae merupakan jenis lebah tak bersengat. Lebah ini memproduksi madu dalam 

jumlah yang sedikit. Famili Apidae merupakan jenis lebah penghasil madu sejati, yang paling 

penting sebagai penghasil madu dan lilin adalah lebah madu dari genus Apis. Spesies lebah 

madu yang dan biasanya diambil madunya oleh petertnak yaitu lebah madu Apis mellifera 

dari Eropa, Apis adonsonii atau Apis unicolor dari Afrika, Apis dorsata dan Apis indica dari 

Asia. 

a. Apis dorsata 

Lebah madu Apis dorsata dalam bahasa daerah disebut tawon gung (Jawa), odeng 

(Sunda), madu sialang (Palembang). Dalam bahasa Indonesia disebut lebah hutan 

atau lebah raksasa. Lebah ini hidup di hutan lebat sebagai lebah madu liar. Sampai 
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sekarang belum pernah berhasil diternakan dalam stup. Madu dan lilin yang 

dihasilkan merupakan produk terbaik. Madunya lebih encer daripada lebah biasa 

(Sarwono, 2007). 

 

b. Apis indica 

Dalam bahasa daerah Apis indica atau Apis cerana disebut tawon laler, tawon madu 

atau tawon unduhan (Jawa), nyiuran (Sunda), madu lobang (Palembang), lebah lalat, 

lebah madu. Lebah ini dapat diternak secara sederhana dengan glodok aatau secara 

modern dalam stup. Lebah yang hidup liar bersarang dalam celah-celah batu atau di 

gua-gua (Sarwono, 2007). 

 

c. Apis mellifera 

Lebah madu ini aslinya berasal dari daerah subtropis, yaitu benua Eropa. Ukuranya 

1¼ kali lebih besar daripada lebah tropika Apis indica, yaitu panjang lebah ratu 

sekitar 1,9 cm, lebah jantan sekitar 1,65 cm dan lebah pekerja sekitar 1,35 cm. lebah 

ini memiliki panjang sayap 0,8-0,95 cm dan panjang belalai 0,55-0,71 cm (Sarwono, 

2007). 

2.1.1. Kehidupan Lebah Madu 

Lebah madu hidup berkoloni dengan jumlah populasi koloni bergantung pada 

kualitas lebah ratu. Kemampuan bertelur lebah ratu tidak sama tergantung dari strain 

reequening, queen rearing dan breeding program. Dalam 1 koloni lebah madu terdapat 

lebah ratu, lebah jantan dan lebah pekerja, masing-masing dari mereka memiliki ciri-ciri 

dan tugas yang berbeda-beda. 

a. Lebah ratu 

Lebah ratu berjumlah seekor dalam sarang dan tidak ada raja. Ukuranya 2 

kali lebih panjang dan 2,8 kali lebih berat dari lebah pekerja. Jika ada 2 ratu 

dalam 1 sarang maka keduanya akan berkelahi memperebutkan kedudukan 

sebagai ratu. Lebah ratu tidak akan menyengat meskipun diganggu, kecuali 

ada ratu lain di dalam sarang. Lebah ratu dapat menyengat berkali-kali tanpa 

mengalami kerusakan maupun kematian (Sumoprastowo dan Suprapto, 

1993). Lebah ratu kebal terhadap penyakit, karena makanan yang 

dikonsumsinya berupa royal jelly. Tugasnya bertelur terus-menerus untuk 
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mengembangbiakan koloni lebah baru. Lebah ratu mengalami perkawinan 

hanya sekali selama hidupnya, yaitu pada awal kedewasaan (Sarwono, 

2007). 

 

b. Lebah jantan 

Ciri khas lebah jantan adalah matanya yang besar. Lebah jantan berukuran 

lebih kecil dibanding lebah ratu, tetapi lebih besar dibanding lebah pekerja. 

Warnanya kehitaman, suara dengunganya keras, kakinya tidak memiliki 

kantung untuk menyimpan tepung sari bunga, dan bibirnya tidak memiliki 

selang pipa penghisap madu, ekornya tidak bersengat dan sifatnya tenang. 

Lebah jantan tidak bekerja, dan tugasnya hanya mengawini lebah ratu muda. 

Saat musim paceklik, sebagian lebah jantan akan dibinasakan dan 

dikeluarkan oleh lebah pekerja dari sarang. Lama hidup lebah jantan sekitar 

tiga bulan (Sarwono, 2001). 

 

c. Lebah pekerja 

Ukuran tubuh lebah pekerja lebih kecil daripada lebah ratu dan lebah jantan. 

Bentuk tubuhnya ramping, warnanya hitam kecoklatan dan ekornya 

memiliki sengan yang tajam. Lebah pekerja menggunakan sengatnya untuk 

menyerang apapun yang mencoba mengganggu atau berusaha memasuki 

sarangnya, namun mereka tidak pernah menyerang lebah ratu (Sarwono, 

2001). Sengat lebah pekerja hanya dapat digunakan sekali dalam hidupnya, 

karena sesudah menyengat lebah akan mati. Lebah pekerja mengerjakan 

tugas-tugas, mulai dari mencari nektar, menjaga kebersihan dan 

memperbaiki sarang, membunuh pengganggu dan mengawetkanya dengan 

propolis, memeriksa sel yang akan digunakan ratu dalam meletakan 

telurnya, membersihkan sel penyimpan makanan dan mengatur temperatur 

untuk tetap pada kisaran 35C, menjaga kelembapan sarang dan merawat 

larva yang baru menetas serta memberinya makan hingga dewasa 

(Sumoprastowo dan Suprapto, 1993). 
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2.1.2. Pakan Lebah Madu (Nektar) 

Lebah madu mengambil pakan dari nektar. Nektar ini didapat dari bunga tanaman 

yang ada disekitar penggembalaan lebah madu. Nektar merupakan sekresi kelenjar 

tanaman yang mengandung gula, kelenjar ini disebut nektaries. Pada tanaman, nektaries 

yang ada pada bunga disebut floral nekctaries dan yang terdapat selain pada bunga 

disebut extrafloral nectarines. 

Ada beberapa jenis nektar yang dikenal di Indonesia sebagai sumber pakan lebah 

yaitu antara lain nektar dari tanaman karet dan nektar dari tanaman sonokeling. 

2.1.2.1.Tanaman karet 

Tanaman karet (Hevea braziliensis), merupakan tumbuhan yang berasal dari 

Brazil. Tumbuhan ini mempunyai klasifikasi ilmiah yaitu divisi Spermatophyta, 

subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Euphorbiales, famili 

Euphorbiaceae, genus Hevea, spesies Hevea braziliensis. 

Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup 

besar. Tinggi pohon dewasa mencapai 12 m sampai 25 m. Batang tanaman 

biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas. Batang 

tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan nama lateks (Nazzarudin dan 

Paimin, 2006). 

Tanaman karet adalah tanaman berumah satu (monoceus), pada satu tangkai 

bunga yang berbentuk bunga majemuk terdapat bunga betina dan bunga jantan. 

Penyerbukan dapat terjadi dengan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang. 

Musim berbunga pada tanaman karet terjadi setelah musim gugur daun. Periode 

pembungaan dalam satu tahun terjadi dua kali yaitu musim besar (bunga pertama) 

dan musim kecil (bunga kedua) (Anwar, 2006). Madu bunga karet memiliki 

kandungan glukosa sebesar 62,14% dan sukrosa sebesar 2,20% (Wahib, 2007). 

Tanaman karet tidak menghasilkan tepungsari, sehingga lebah mendapatkan 

tepungsari dari tanaman lain yang berada di sekitar perkebunan karet (Minarti, 

2010). 

Menurut Sianipar, Krisnan dan Batubara (2006) dari dada statistik Indonesia 

pada tahun 2005 menyatakan bahwa luas areal perkebunan karet di Indonesia 

adalah 3.435.417 Ha. Deptan (2013) menyebutkan bahwa tahun 2009 luas 

perkebunan karet di Indonesia mencapai 3.435.417 Ha dengan total produksi 

2.440.346 ton. Luas lahan yang digunakan di Pati adalah 10 Ha dengan status 
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perkebunan milik rakyat (Statistik, 2012). Total area yang sangat luas dapat 

menunjang dalam pengembangan budidaya perlebahan di Indonesia. 

2.1.2.2.Tanaman Sonokeling 

Sonokeling (Dalbergia latifolia) adalah tumbuhan yang mempunyai pohon 

yang keras dan indah yang mempunyai klasifikasi ilmiah tanaman sonokeling 

yaitu, kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo 

Fabales, famili Fabaceae, upafamili Fabodeae, genus Dalbergia, spesies D. 

latifolia. 

Pohon sonokeling berukuran sedang hingga besar, tingginya 20m – 40m 

dengan gemang mencapai 1,5m – 2m. Tajuk lebat berbentuk kubah, 

menggugurkan daun. Pepagan berwarna abu-abu kecoklatan, sedikit pecah-pecah 

membujur halus. Daun majemuk menyirip gasal, dengan 5 - 7 anak daun yang tak 

sama ukuranya, berseling porosnya. Anak daun berbentuk menumpul (obtusus) 

lebar, hijau di atas dan keabu-abuan di sisi bawahnya. Bunga-bunga kecil, 0,5cm - 

1cm panjangnya, terkumpul dalam malai di ketiak. Buah polong berwarna coklat, 

lanset memanjang, meruncing di pangkal dan ujungnya. Berisi 1-4 butir biji yang 

lunak kecoklatan, polong tidak memecah ketika masak. 

Di Indonesia, sonokeling hanya didapati tumbuh liar di hutan-hutan Jawa 

Tengah dan Jawa Timur pada ketinggian di bawah 600 m dpl, terutama di tanah-

tanah yang berbatu, tidak subur dan kering secara berkala. Tumbuh berkelompok, 

namun tidak terlalu banyak, di hutan-hutan musim yang menggugurkan daun-

daunya di waktu kemarau. 

2.1.3. Proses Dari Nektar Menjadi Madu 

Nektar bunga yang sudah diambil oleh lebah pekerja akan diproses terlebih dahulu 

menjadi madu sebelum dikonsumsi (Shaara, 2014). Dalam proses pembuatan dari nektar 

menjadi madu terdapat dua jalur yaitu secara fisik dan secara kimiawi. 

Proses fisik yaitu pertama nektar dari tanaman dikumpulkan oleh lebah madu 

pekerja. Nektar yang telah terambil disimpan sementara pada perut madu (honey sach), 

sebuah organ yang terletak dalam perut lebah madu, organ ini persis berada di dalam 

organ pencernaan. Lebah pekerja akan terbang ke kotak lebah (stup/sarang) dengan 

membawa nektar, ketika sampai didalam sarang nektar tidak akan langsung memasukan 

nektar kedalam sisiran melainkan akan berpindah ke lebah pekerja rumah tangga dari 
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mulut ke mulut dengan alat yang bernama proboscis, setelah beberapa kali berpindah 

dari mulut kemulut akan ditaru kedalam sisiran. Lebah akan mengkipaskan sayapnya 

untuk menambah suhu sampai sekitar 35C untuk menguapkan air yang berada pada 

nektar dan penurunan suhu menjadi 30C. 

Proses kimiawi yang terjadi yaitu penambahan enzim invertase lebah madu yang 

menyebabkan perubahan spectrum gula nektar. Gula utama dari nektar adalah sukrosa, 

gula akan dihancurkan oleh enzim invertase. Secara simultan, dengan hancurnya 

sukrosa maka gula baru akan terbentuk, yaitu glukosa dan fruktosa, gula yang tidak 

terdapat pada nektar. Enzim diastase lebah berfungsi dalam penghancuran pati dalam 

bee polen. Glukosa oksidase bertanggung jawab untuk oksidasi glukosa menjadi 

glukolaktone dan Hidrogen peroksida (H2O2). Hidrogen peroksida bertanggung jawab 

atas antibakteri dalam madu, disebut sebagai inhibine. Perbuhana kimia dari sukrosa 

menjadi fruktosa menjadi glukosa dapat dilihat pada gambar 2 berikut: 

Gambar 2. Proses enzim invertase merubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa 

 

Setiap nektar dari tanaman yang berbeda juga akan menghasilkan komposisi yang 

berbeda pula. Demikian dengan madu yang dihasilkan oleh lebah tergantung dari nektar 

yang diambil oleh lebah. Tabel 1 menunjukan kandungan nektar. 

     Tabel 1. Komposisi Kimia Nektar 

Komposisi Jumlah 

Kadar abu 0,023%-0,45% 

Berat jenis 1,02-1,35 

pH 2,7-6,9 

Senyawa nitrogen Rendah 

Asam organic Rendah 

Gula total 5-80% BK 

Vitamin Rendah 

     Sumber: Ustadi (2014) 
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2.2. Madu 

Madu adalah bahan manis yang diproduksi lebah madu dari nektar bunga yang 

dikumpulkan, dirubah dan dikombinasikan dengan substansi khusus dan disimpan sisiran 

lebah madu (Suranto, 2004). Madu dihasilkan oleh lebah madu dengan memanfaatkan bunga 

tanaman. 

Madu memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Kandungan nutrisi yang paling 

menonjol adalah fruktosa dan glukosa, kadar keduanya mencapai 85-95 % dari total 

karbohidrat pada madu. Selain karbohidrat, madu juga mengandung mineral seperti fosfor, 

kalium, natrium, Fe, kalsium, dan berbagai mineral seperti sulfur, magnesium, mangan, silika 

dan tembaga. Zat penting lainnya pada madu adalah vitamin terutama tiamin, riboflavin, 

biotin, asam askorbat, piridoksin, asam pantotenat, dan macam-macam enzim seperti amilase, 

glukosa oksidase, katalase, invertase, diastase, peroksidase, pospatase asam dan enzim 

proteolitik. Madu mengandung sejumlah kecil asam seperti asam asetat, butirat, sitrat, format, 

glukonat, laktat, folat, malat, piroglutamat, fosfat dan suksinat. Keasaman ini tidak terasa 

karena ditutupi oleh kandungan gula yang sangat besar, namun madu tetap tergolong sebagai 

makanan yang bersifat asam dengan pH antara 3,5-4,5 (Mulu, Tessema dan Derbie, 2004). 

Tabel 2 menunjukkan kandungan zat makanan dalam madu per 100 g. 

Tabel 2. Kandungan zat makanan dalam madu per 100 g 

Zat Makanan Jumlah 

Energi 294 kalori 

Karbohidrat 9,5 g 

Kadar air  22 % 

Fosfor 16 mg 

Kalsium 5 mg 

Vitamin C 4 mg 

Protein  0,5 g 

Asam 43,1 g 

Ph 3,9 

Sumber: Babacan (2002) 

Kandungan terbesar kedua setelah gula madu yaitu kadar air. Secara alamiah kadar air 

dari madu tergantung dari sumber nektar dan kondisi cuaca, biasanya berada sekitar 15-22 %. 

Kadar airnya akan mempengaruhi sifat-sifat fisik madu seperti granulasi, fermentasi, 

viskositas dan berat jenis. Madu bersifat higroskopis karena merupakan larutan gula yang 

supersaturated (lewat jenuh). Dalam udara yang lembab madu dapat menyerap air sampai 33 

% beratnya. Bila kadar airnya meningkat, dapat terjadi fermentasi dan berat jenisnya akan 

menurun (Maun, 1999). 
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Tabel 3. Persyaratan Mutu Madu 

Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Aktifitas enzim diastase, min. DN 3 

Hidroksimetilfulfural (HMF), maks. mg/kg 50 

Air, maks. %b/b 22 

Gula pereduksi, min. %b/b 65 

Sukrosa, maks. %b/b 5 

Keasaman, maks. ml NaOH 

1 N/kg 

50 

Padatan yang tak larut dalam air, maks. %b/b 0,5 

Abu, maks. %b/b 0,5 

Cemaran logam 

Timbal (Pb), maks. 

Tembaga (Cu), maks. 

 

mg/kg 

mg/kg 

 

1,0 

5,0 

Cemaran arsen (Ar), maks. mg/kg 0,5 

Sumber: SNI (2004). 

Madu memiliki warna, aroma dan rasa yang berbeda-beda, tergantung pada jenis 

tanaman yang banyak tumbuh di sekitar peternakan lebah madu. Sebagai contoh madu 

mangga (rasa yang agak asam), madu bunga timun (rasanya sangat manis), madu 

kapuk/sonokeling (rasanya manis, lebih legit dan agak gurih), madu lengkeng (rasa manis, 

lebih legit dan aromanya lebih tajam). Selain itu dikenal pula madu buah rambutan, madu 

kaliandra dan madu karet (Sarwono, 2001). 

2.2.1. Sifat Kimia Madu 

Kandungan terbesar dalam madu yaitu karbohidrat yang jumlahnya sekitar 90%-

95% dari total bahan kering madu. Kandungan terbesar kedua dalam madu setelah 

karbohidrat yaitu air dengan kandungan sekitar 15%. 

Warna madu berhubungan dengan kandungan mineral dan karakteristik sumber 

bunga. Warna yang terang secara umum menunjukan aroma yang lembut sementara 

warna yang gelap beraroma lebih kuat (Sihombing 1997). 

Madu mengandung karbohidrat (gula), enzim-enzim, asam, mineral dan senyawa 

lain yang diduga dari proses pengolahan maupun asam sumber madu (nektar). 
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a. Karbohidrat 

Karbohidrat dalam bentuk gula merupakan komponen utama madu dan jumlahnya 

bisa mencapai 90-95% (Root, 1980). Karbohidrat yang ada dalam madu dalam bentuk 

gula pereduksi yaitu fruktosa dan glukosa. Glukosa dan fruktosa mencangkup 85-90% 

dari gula yang terdapat dalam madu, selebihnya adalah disakarida, polisakarida dan 

oligosakarida. Gula tersebut seluruhnya terdapat dalam nektar, tetapi kandunganya 

meningkat karena aktifitas enzim selama proses pematangan madu (Parwata dan Ana, 

2010). 

Gambar 3. Struktur glukosa, fruktosa dan sukrosa 

Fruktosa adalah gula yang paling bertanggung jawab pada sifat higroskopis madu. 

Gula ini lebih mudah larut dibandingkan dengan glukosa (White, 1992). Kandungan 

fruktosa dan glukosa inilah yang membedakan antara madu dan gula pasir yang 

kandungan gula adalah sukrosa. Fruktosa mempunyai rasa manis yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan glukosa. Campuran glukosa dan fruktosa dengan kadar yang 

sebanding disebut gula invert. Gula invert didefinisikan juga sebagai campuran D-

dekstrosa dan D-levulosa yang diperoleh dengan hidrolisis asam atau enzimatik dari 

sukrosa. Selain fruktosa dan glukosa, madu juga mengandung sukrosa dan dekstrin.   

b. Kadar air madu 

Kadar air madu secara umum menentukan kualitas madu jika kadar air tinggi 

maka kualitas madu rendah. Kadar air dalam madu ini dipengaruhi oleh iklim, 

pengelolaan saat panen dan jenis nektar atau cairan manis yang dikumpulkan lebah. Air 

yang terkandung dalam sisiran madu berasal dari nektar yang di matangkan lebah. 

Konsentrasi bergantung dari berbagai faktor yang mempengaruhi proses pematangan 

madu, termasuk kondisi cuaca, kadar air awal dari nektar, laju sekresi serta kekuatan 

koloni lebah (White, 1992). 
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c. Enzim-enzim dalam madu 

Secara umum madu mengandung enzim-enzim seperti amilase, glukosa oksidase, 

katalase (Lineback, 1982), invertase, pospatase dan enzim-enzim proteolitik. Semua 

enzim ini berasal dari nektar, serbuk sari dan kelenjar saliva pada lebah (White, 1992). 

Enzim-enzim yang secara umum terdapat pada madu tersebut memiliki fungsi 

antara lain: 

- Invertase, mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan sukrosa. 

- Amylase (diastase), menghidrolisis pati menjadi dekstrin atau gula. 

- Glukosa oksidase, mengubah glukosa menjadi glukonolakton yang dapat 

membentuk asam glukonat dan hydrogen peroksida. 

- Katalase, mengubah peroksida menjadi air dan oksigen. 

- Asam pospatase, memindakan pospat anorganik dari fosfat organik. 

d. Keasaman dan peroksida 

Madu dapat digolongkan kedalam makanan asam karena mempunyai pH 4,4-6,1. 

Nilai pH madu yang cukup rendah ini disebabkan oleh beberapa kandungan asam 

organik yang terdapat dalam madu. Kandungan asam madu yaitu 0,57% dengan rentang 

0,17-1,17% terutama asam glukonat. Madu juga mengandung protein (0,26%), nitrogen 

(0,04%), asam-asam amino (0,05-0,10%) dam tititk isoelektriknya pada 4,3 (White, 

1975). 

Keasaman madu ditentukan oleh disosiasi ion hidrogen dalam larutan air, namun 

sebagian besar juga oleh kandungan berbagai mineral antara lain Na, Ca dan K. Madu 

yang kaya mineral akan memiliki pH yang tinggi (Sihombing, 1997). 

Total asam dalam madu berjumlah sedikit, tetapi dapat mempengaruhi kestabilan 

madu teradap mikroorganisme. Asam glukonat adalah asam yang utama dalam madu, 

dihasilkan oleh dekstrosa melalui kerja enzim yang ditemukan dalam madu, enzim ini 

dikenal sebagai glukosa oksidase (Root, 1980). 

Di dalam madu ditemukan berbagai jenis asam, namun yang paling mendominasi 

adalah asam glukonat. Asam glukonat ini merupakan hasil perubahan enzimatis glukosa 

oleh enzim glukosa oksidase, yang disekresikan lebah dari kelenjar hipofaring, menjadi 

sebuah keseimbangan antara asam glukonat dan glukonolakton (White, 1975). 

The National Honey Board (2001) melaporkan H2O2 dihasilkan secara enzimatis 

dalam madu, yaitu enzim glukosa oksidase yang dihasilkan dari kelenjar hipofaringeal 

lebah dalam nektar untuk membantu pembentukan madu dari nektar. 
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H2O2 dan asam madu dihasilkan dari proses reaksi sebagai berikut: 

Glukosa + H2O2    asam glukonat + H2O2 

Gambar 4. Pemecahan H2O2 

Beberapa asam lainya yang terdapat dalam madu adalah asam asetat, butirat, 

sitrat, format, laktat, malat, piroglutamat dan asam suksimat (Gojmerac, 1983). 

2.2.2. Gula Pereduksi Madu 

Gula pereduksi adalah gula yang mempunyai kemampuan untuk mereduksi. 

Karena adanya gugus aldehid atau keton bebas. Senyawa-senyawa yang mengoksidasi 

atau bersifat reduktor adalah logam-logam oksidator seperti Cu
++

. Contoh gula yang 

terkandung dalam madu yang termasuk gula pereduksi adalah fruktosa dan glukosa 

(Poedjiadi dan Supriyanti, 2007). 

2.2.2.1. Glukosa 

Glukosa termasuk monosakarida dalam bentuk aldoheksosa yang 

mempunyai rumus C6H12O6 (Gambar 6) yang disebut dekstrosa atau gula anggur. 

Glukosa mempunyai sifat memutar cahaya bidang terpolarisasi ke kanan. Glukosa 

dibedakan menjadi dua bentuk yaitu D-glukosa dan L-glukosa. Faktor yang 

menjadi penentu dari bentuk glukosa ini adalah posisi gugus hidrogen (-H) dan 

alkohol (-OH) dalam struktur molekulnya (Irawan, 2007). 

Gambar 5. Struktur kimia glukosa 
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2.2.2.2. Fruktosa 

Fruktosa adalah suatu monosakarida dalam bentuk ketonheksosa yang 

mempunyai sifat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri dan karenanya disebut 

levulosa, pada umumnya monosakarida dan disakarida mempunyai rasa manis. 

Fruktosa mempunyai rasa lebih manis daripada glukosa, dan juga lebih manis 

daripada gula tebu dan sukrosa. Fruktosa berikatan dengan glukosa membentuk 

sukrosa, yaitu gula yang biasa digunakan sehari-hari sebagai pemanis dan berasal 

dari tebu (Irawan, 2007). 

Gambar 6. Struktur kimia fruktosa 

2.2.3. Manfaat Madu 

Madu dapat dihasilkan secara spesifik berdasarkan dari sumber nektar bunga, setiap 

jenis madu dari sumber nektar yang berbeda ternyata memiliki manfaat dan khasiat yang 

berbeda pula (Ustadi, 2014), yaitu: 

a. Madu kapuk (randu) berkasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menambah 

nafsu makan, menyembuhkan sariawan, menyembuhkan luka bakar, untuk 

kecerdasan otak dan sangat baik untuk pertumbuhan balita. 

b. Madu karet berkhasiat untuk mengobati keputihan, mengobati gatal-gatal dan 

mengobati alergi. 

c. Madu kopi berkhasiat untuk mengatasi susah tidur, meningkatkan daya tahan tubuh, 

kecerdasan otak dan menyembuhkan luka bakar. 

d. Madu klengkeng/sonokelingkelin berkhasiat untuk memperlancar fungsi ginjal, 

memperlancar urin, memperlencar penyembuhan luka operasi, meningkatkan daya 

tahan tubuh, menyembuhkan luka bakar dan kecerdasan otak. 

e. Madu durian berkhasia untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menghilangkan rasa 

mual, kecerdasan otak dan susah tidur. 
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f. Madu rambutan berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menghilangkan 

rasa mual, memperlancar urin, memperlancar fungsi ginjal, mengobati sakit 

pinggang, mengobati sakit mag dan untuk memperkuat janin bagi ibu hamil. 

g. Madu apel/jambu air berkhasiat untuk menghilangkan rasa mual, baik untuk ibu 

hamil dan memberikan kenyamanan tidur. 

h. Madu kaliandra berkhasiat untuk meningkatkan hormone, membantu saluran 

pencernaan, membantu mengobati dara tinggi dan memperbaiki metabolisme tubuh. 

i. Madu lokal/multiflora/hutan/jambu mete berkhasiat untuk membantu mengobati 

sakit darah tinggi, mengobati reumatik dan meningkatkan stamina. 

j. Madu mahoni/pahitan berkhasiat untuk mengobati sakit malaria, mengurangi 

keputihan, mengurangi asam urat dan baik untuk penderita diabetes. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di peternakan lebah madu Kembang Joyo yang berada di Kec. 

Karangploso, Kab. Malang. Uji kadar air, kadar gula pereduksi yang meliputi fruktosa dan 

glukosa pada penelitian ini menggunakan Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas 

Airlangga Surabaya. Pelaksanaan dimulai dari tanggal 3 Juni 2014 sampai 17 Juni 2014. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu madu karet dan madu sonokeling yang 

diambil dari peternakan lebah madu Kembang Joyo di Kec. Karangploso, Kab. Malang. 

Masing-masing sampel madu diambil dari 15 botol yang berbeda untuk dilakukan pengujian. 

Sebanyak 500 ml sampel dari masing-masing diambil dan dilakukan pengujian (SNI, 2004). 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan percobaan labolatorium dengan dua perlakuan yaitu 

madu karet dan madu sonokeling. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 15 kali. 

3.3.1. Kadar air 

Kadar air dihitung menggunakan refraktometer (gambar 7) dengan prinsip 

pembacaan nilai indeks bias pada suhu 20ºC atau pada suhu yang telah dikoreksi 20ºC 

(lampiran 2). Sampel madu yang akan dianalisa diletakan pada prisma kemudian diatur 

gelap terangnya dengan memutar knop pengatur skala searah jarum jam atau 

berlawanan arah jarum jam sampai didapatkan gelap terang yang jelas. Diputar knop 

yang kedua sampai batas gelap terang tepat berada digaris perpotongan silang kemudian 

catat indeks bias yang didapatkan dan dicocokan pada (Lampiran 1) (AOAC Official 

Method 969.38.-1999; SNI 01-3545-2004). 

Gambar 7. Refraktometer 
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3.3.2. Gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: air deionisasi, larutan 

standar gluksoa 5% dan larutan standar fruktosa 5%. Sampel penelitian adalah madu 

karet dan madu sonokeling yang telah memenuhi standar SNI dari merk yang sama. 

Tiap jenis madu dilakukan pengukuran sebanyak tiga kali. Lampiran 3. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: seperangkat alat 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) (buatan ICI Instrument) dan dilengkapi 

dengan detectok indeks bias (Shodex RI SE-61) serta integrator merk Shimazu CR6A 

Chromatophac; labu ukur 20 ml, 25 ml, 50 ml, pipet volume 1,0 ml, 2,5 ml, 5,0 ml, 10 

ml, 25 ml, alat sentrifugasi 2,5 ml dan kertas saring 0,45 μm. 

Kondisi KCKT yaitu menggunakan Instrument KCKT Agilent 1100 Series 

dengan autosampler, menggunakan kolom Agilent Zorbax Carbohidrate2. 4,6 x 150 

mm, 5 μm. Eluen yang digunakan Asetonitril-Air (75:25) 1 ml / menit 30C dengan 

detektor: Agilent Refractive Index Detector 1260 Infinity dan volume injeksi 1 μm. 

Bentuk KCKT bisa dilihat pada Gambar 8. 

Larutan standar fruktosa dan glukosa dibuat dengan konsentrasi masing-masing 

5% b/v, dengan cara masing-masing senyawa (glukosa dan fruktosa) ditimbang 

sebanyak 1 g. Senyawa-senyawa tersebut kemudian dimasukan kedalam labu ukur 20 

ml, kemudian ditambah aquades sampai tanda batas (kadar glukosa dan fruktosa 

masing-masing 5% b/v). 

Gambar 8. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

Pembuatan sampel yaitu dengan menimbang 5 gram madu dengan timbangan 

analitik dan masukan dalam tabung reaksi 50 ml. Ditambahkan air 10 ml dan dikocok 

sampai larut. Kemudian dilakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3500 rpm selama 5 
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menit. Setelah selesai disaring menggunakan kertas saring dengan membran nilon 0,2 

mikrometer kedalam vial KCKT. Sampel siap dianalisis. 

Digunakan larutan standar untuk mengatur kondisi KCKT dan untuk uji yang 

kedua menggunakan masing-masing sampel. Kondisi analisis untuk penentuan 

kandungan glukosa dan fruktosa pada sampel madu adalah pada kondisi pemisahan 

yang terbaik. Kondisi tersebut jika hasil kromatogram masing-masing komponen tidak 

tumpang tindih satu dengan yang lain. Kromatogram yang tidak tumpang tindih tersebut 

salah satunya dapat dicapai dengan mengatur suhu kolom dan laju alir dari eluen. 

3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah kadar air dan kadar gula 

pereduksi yaitu fruktosa dan glukosa pada madu karet dan madu sonokeling. 

3.5. Analisis Data 

Analisis statitistik untuk menguji ada tidaknya variasi yang ada pada kadar air, 

kadar fruktosa dan glukosa dari tiap sampel madu, maka akan dilakukan uji statistik 

dengan uji T tidak berpasangan. 

3.6. Batasan Istilah 

Lebah madu, adalah serangga penyengat yang hidup berkoloni dan menghasilkan madu. 

Nektar, adalah sekresi kelenjar tanaman yang mengandung gula. 

Madu, adalah caian manis yang dihasilkan lebah yang berasal dari nektar bunga. 

Glukosa, adalah suatu aldoheksosa mempunyai sifat memutar cahaya bidang 

terpolarisasi ke kanan. 

Fruktosa, adalah suatu ketonheksosa yang mempunyai sifat memutar cahaya 

terpolarisasi ke kiri. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kualitas Madu 

Madu adalah bahan manis yang diproduksi lebah madu dari nektar bunga yang 

dikumpulkan, dirubah dan dikombinasikan dengan substansi khusus dan disimpan sisiran 

lebah madu (Suranto, 2004). Madu dihasilkan oleh lebah madu dengan memanfaatkan nektar 

tanaman. Madu mengandung gula pereduksi dalam bentuk fruktosa dan glukosa dengan 

jumlah minimal 65% dan kadar air dengan kandungan maksimal 22% (SNI, 2004). 

Tabel 4 merupakan hasil pengujian kandungan total gula pereduksi dan kadar air madu 

karet dan madu sonokeling. 

Tabel 4. Kandungan Madu Karet dan Madu Sonokeling 

Kandungan Madu Karet Madu Sonokeling 

Kadar Air 20,7±0,7
a
 20,9±1,1

a
 

Glukosa 41,2±0,9
a
 36,2±1,7

b
 

Fruktosa 31,4±1,2
a
 32,0±1,1

a
 

Total gula pereduksi 72,6±1,8
a
 68,2±2,1

b
 

Hasil penelitian 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kandungan air pada madu karet dan madu 

sonokeling berturut-turut 20,7±0,7 dan 20,9±1,1, kandungan glukosa berturut-turut 41,2±0,9 

dan 36,2±1,7 dan kandungan fruktosa berturut-turut 31,4±1,2 dan 32,0±1,1, dan total gula 

pereduksi secara berturut-turut 72,6±1,8 dan 68,2±2,1. 

4.2. Kadar Air 

Kadar air madu merupakan faktor pembatas kualitas madu dengan kadar maksimal 

kandungan air madu yaitu 22%, ini berarti semakin tinggi kandungan air yang ada dalam 

madu maka madu mempunyai kualitas semakin rendah (SNI, 2004). Kandungan kadar air 

madu ini bisa dipengaruhi oleh kelembaban yang ada di lingkungan. 

Pada Tabel 4 disajikan rataan kadar air pada madu karet dan madu sonokeling. Pada 

madu karet mempunyai kandungan air rata-rata 20,7±0,7 dan pada madu sonokeling 20,9±1,1. 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 4 menunjukan tidak ada perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) kadar air yang terdapat pada madu karet sama dengan kadar air madu sonokeling. 

Kadar air pada madu karet dan madu sonokeling yang digunakan pada penelitian telah 

memenuhi standar nasional mutu madu bahwa kandungan maksimal air pada madu sebesar 

22% (SNI, 2004). 
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Kadar air pada madu dipengaruhi kelembaban lingkungan yang ada. Hal ini disebabkan 

karena madu mempunyai sifat higroskopis, yaitu mudah menyerap air. Semakin tinggi 

kelembaban lingkungan maka kadar air madu akan semakin tinggi pula. Jika kelembapan 

51%, kadar air madu 16,1%. Jika kelembapan 81%, kadar air madu 33,4% (Sarwono, 2007). 

Rohmawati (2007), menyebutkan bahwa kelembaban rata-rata di Indonesia cukup tinggi yaitu 

sekitar 60%-90% sehingga pada umumnya madu di Indonesia berkadar air tinggi. 

Kadar air madu sangat berpengaruh terhadap kristalisasi dan fermentasi, kadar air yang 

rendah akan menjaga madu dari kerusakan untuk jangka waktu yang relatif lama. Secara 

alamiah kadar air dalam madu tergantung sumber nektar dan kondisi cuaca yaitu berkisar 

15%-25% (Darmawan dan Retno, 2011). 

4.3. Kandungan Glukosa 

Dari Tabel 4 terlihat bahwa kandungan glukosa pada madu karet lebih tinggi daripada 

madu sonokeling, yaitu pada madu karet sebesar 41,2±0,9 dan madu sonokeling sebesar 

36,2±1,7. Hasil perhitungan analisis ragam menunjukan terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01)  terhadap kandungan glukosa pada madu karet dan madu sonokeling. Lebih tinggi 

kandungan glukosa madu karet daripada madu sonokeling. 

Perbedaan kandungan glukosa pada madu karet dan sonokeling dipengaruhi oleh faktor 

sumber nektar yang diambil oleh lebah madu. Sihombing (2005) menyatakan bahwa tanaman 

karet merupakan tanaman sumber nektar, tanaman karet menghasilkan nektar lebih banyak 

dibandingkan tanaman sonokeling. Kandungan glukosa pada nektar tanaman karet sebesar 62, 

14%. Tanaman karet menghasilkan nektar melalui kelenjar nektarifier ekstrafloral yang 

disekresikan melalui stipula, daun, tangkai daun dan batang. Sedangkan nektar pada tanaman 

sonokeling hanya dihasilkan melalui kelenjar kecil yang ada pada bunga. 

4.4. Kandungan Fruktosa 

Fruktosa adalah suatu ketonheksosa yang mempunyai sifat memutar cahaya 

terpolarisasi ke kiri dan karenanya disebut levulosa, pada umumnya monosakarida dan 

disakarida mempunyai rasa manis. Fruktosa mempunyai rasa lebih manis daripada glukosa, 

dan juga lebih manis daripada gula tebu dan sukrosa. Fruktosa mempunyai kemanisan 2,5 kali 

daripada glukosa (Ratnayani, Dwi dan Gitadewi, 2008). 

Hasil pengujian pada tabel 4 menunjukan kandungan fruktosa pada madu karet sebesar 

31,4±1,2 dan kandungan fruktosa pada madu sonokeling sebesar 32,0±1,1. Hasil analisis 

ragam menunjukan tidak ada perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan 
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fruktosa pada madu karet dan madu sonokeling. Hal ini menunjukan dari jenis nektar yang 

berbeda tidak mempengaruhi kandungan fruktosa pada madu karet dan madu sonokeling. 

4.5. Kandungan Total Gula Pereduksi 

Total gula pereduksi pada madu didefinisikan sebagai jumlah total antara fruktosa dan 

glukosa. Karena dua kandungan gula ini merupakan gula yang tertinggi yang terkandung pada 

madu. Tabel 4 menunjukan bahwa kandungan fruktosa pada madu karet dan madu sonokeling 

lebih rendah dibandingkan kandungan glukosa. Kandungan fruktosa pada madu karet dan 

madu sonokeling secara berturut-turut yaitu 31,4±1,2 dan 32,0±1,1, sedangkan kandungan 

glukosa pada madu karet dan madu sonokeling berturut-turut yaitu 41,2±0,9 dan 36,2±1,7. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Swantara (1995) didapatkan kandungan total 

gula pereduksi sekitar 79%, dimana kadar fruktosa lebih besar daripada kadar glukosa. 

Kandungan total gula pereduksi pada madu karet lebih tinggi yaitu sebesar 72,6±1,8 

daripada madu sonokeling dengan kandungan total gula pereduksi sebesar 68,2±2,1. Dari 

hasil uji analisis ragam didapatkan ada perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kandungan total gula pereduksi pada madu karet dan madu sonokeling. Perbedaan kandungan 

total gula pereduksi ini disebabkan dari sumber nektar yang ada, pada tanaman karet 

menghasilkan nektar lebih banyak dengan kandungan gula yang lebih tinggi yaitu sebesar 

62,14% jika dibandingkan dengan madu sonokeling (Sihombing, 2005). 

Pada ketentuan SNI mutu madu bahwa kadar total gula pereduksi minimal 65%. Tabel 4 

menunjukan bahwa kandungan total gula pereduksi pada madu karet dan madu sonokeling 

memenuhi kententuan nasional mutu madu yang telah ditentukan. Pada madu palsu, madu 

tersebut tidak memenuhi kebutuhan SNI, seperti kadar air yang cukup tinggi, kadar sukrosa 

yang melebihi ketentuan atau total gula pereduksi yang kurang dari 65%. Hal ini disebabkan 

karena pada madu palsu sering dilakukan pengenceran atau ditambah komponen lain seperti 

pemanis buatan, gula pasir dan pewarna makanan. Pada beberapa kasus madu palsu, kadar 

total gula pereduksi (fruktosa dan glukosa) masih dapat memenuhi ketentuan SNI. Ini 

disebabkan karena jika proses penyimpanan madu cukup lama, maka sukrosa yang terdapat 

pada madu akan mengalami peruraian membentuka glukosa dan fruktosa. Penelitian yang 

dilakukan oleh Swantara (1995) menunjukan bahwa kadar total fruktosa dan glukosa pada 

madu diperoleh sekitar 79%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Kadar air pada madu karet dan madu sonokeling tidak ada perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). Kandungan fruktosa pada madu karet dan madu sonokeling tidak ada perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01), namun terdapat perbedaan yang sangat nyata pada kandungan 

glukosa (P<0,01) pada madu karet mempunyai kandungan glukosa lebih tinggi daripada madu 

sonokeling. Kandungan total gula pereduksi pada madu karet dan madu sonokeling terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01), lebih tinggi kandungan total gula pereduksi pada karet 

dibandingkan dengan madu sonokeling dengan nilai kandungan gula pereduksi pada madu 

karet sebesar 72,6±1,8 dan madu sonokeling sebesar 68,2±2,1. Dilihat dari kadar air dan gula 

pereduksi (glukosa + fruktosa) madu karet dan madu sonokeling yang digunakan pada 

penelitian telah memenuhi SNI. 

5.2. Saran 

Dalam penyimpanan madu sebaiknya dihindari dari lingkungan lembab karena madu 

akan menyerap air dari kelembaban lingkungan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Tabel indeks bias kadar air 
a
 

Indeks bias 

(20 C) 
b
 

Kadar air Indeks bias 
Kadar air 

(20 C) 
b
 

1,5044 13,0 1,4890 19,0 

1,5038 13,2 1,4885 19,2 

1,5033 13,4 1,4880 19,4 

1,5028 13,6 1,4875 19,6 

1,5023 13,8 1,4870 19,8 

    

1,5018 14,0 1,4865 20,0 

1,5012 14,2 1,4860 20,2 

1,5007 14,4 1,4855 20,4 

1,5002 14,6 1,4850 20,6 

1,4997 14,8 1,4845 20,8 

    

1,4992 15,0 1,4840 21,0 

1,4987 15,2 1,4835 21,2 

1,4982 15,4 1,4830 21,4 

1,4976 15,6 1,4825 21,6 

1,4971 15,8 1,4820 21,8 

    

1,4966 16,0 1,4815 22,0 

1,4961 16,2 1,4810 22,2 

1,4956 16,4 1,4805 22,4 

1,4951 16,6 1,4800 22,6 

1,4946 16,8 1,4795 22,8 

    

1,4940 17,0 1,4790 23,0 

1,4935 17,2 1,4785 23,2 

1,4930 17,4 1,4780 23,4 

1,4925 17,6 1,4775 23,6 

1,4920 17,8 1,470 23,8 

    

1,4915 18,0 1,4765 24,0 

1,4910 18,2 1,4760 24,2 

1,4905 18,4 1,4755 24,4 

1,4900 18,6 1,4750 24,6 

1,4995 18,8 1,4745 24,8 

    

  1,474 25,0 

a) Nilai untuk 20C merupakan nilai perhitungan Wedmorl’s (Bee World 36, 197) (1955). 

Nilai 22% diperoleh dari FAO/WHO Codex Comitte on Methods of Analysis and 

Sampling (1968). 

b) Jika nilai indeks bias diukur dibawah 20C, ditambah dengan 0,000023C pada angka 

tabel. Bila pengukuran dilakukan pada suhu diatas 20C, dikurangi 0,00023C pada 

angka tabel. 
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Lampiran 2. Uji Kadar Air (AOAC Official Method 969.38-1999, 2004) 

a. Prinsip dasar 

Pembacaan nilai indeks bias madu pada suhu 20C, atau suhu pembacaan yang telah 

dikoreksi 20C. 

 

b. Peralatan 

Refraktometer 

 

c. Prosedur 

Ditetapkan nilai pembacaan nilai indeks bias sampel madu pada suhu 20C 

menggunakan alat refraktometer. Cocokan hasil dengan tabel kandungan nilai indeks 

bias yang ada pada lampiran 1, jika nilai indeks bias diukur dibawah 20C, ditambah 

dengan 0,000023C pada angka tabel. Bila pengukuran dilakukan pada suhu diatas 

20C, dikurangi 0,00023C pada angka tabel. 
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Lampiran 3. Uji Gula Pereduksi (Ratnayani, Dwi Adhi dan Gitadewi, 2008) 

a. Prinsip 

Pembacaan kadar gula pereduksi berdasarkan serapan cahaya. 

 

b. Alat 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

 

c. Prosedur 

- Timbang 0,5 gram madu masukan kedalam tabung reaksi 50 ml 

- Tambahkan air hingga 10 mL, kocok sampai larut 

- Sentrifugasi 3500 rpm selama 5 menit 

- Saring dengan membran nilon 0,2 μ meter ke dalam vial KCKT 

- Sampel siap dianalisa dengan KCKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Lampiran 4. Data Analisis Statistik Kadar Air 

Ulangan 
Kadar Air (%) 

Madu Karet (A) Madu Sonokeling (B) 

1 21,6 21,8 

2 21,6 21,8 

3 21,6 21,8 

4 20,1 21,5 

5 20,6 20,5 

6 21,5 21,1 
7 21,4 18,5 

8 20,3 20,2 

9 20,7 21,9 

10 20,8 21,3 

11 20,4 21,5 

12 21,1 19,1 

13 21,3 19,5 

14 19,6 21,7 

15 19,7 21,1 

Jumlah 310,8 313,3 

Rata-rata 20,8 ±0,7 20,9±1,1 

 

Hasil dan perhitungan uji statistik kandungan kadar air menggunakan uji T tidak berpasangan. 

Rumus: 

 

             
     

  
  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

    

    
 

                     
      

  
 

    
 

    

  
      

  
  

    

    
 

                     
      

  
 

    
 

     

  
      

             
     

   
  

 

  
 

  
 

  
 

  
    

  
 

    

  
            

        
     

      
 

         

    
      

                             

                             

 

thitung < table, kesimpulanya adalah bahwa tidak ada perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

kandungan air pada madu karet dan madu sonokeling. 
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Lampiran 5. Data Analisis Kandungan Fruktosa 

Ulangan 
Kandungan Fruktosa (%) 

Madu Karet (A) Madu Sonokeling (B) 

1 33.3 30,3 

2 29.9 31,2 

3 29.9 31,8 

4 30.3 33,4 

5 30.7 33,1 

6 30.9 33,3 

7 31.2 32,1 

8 31.4 33,4 

9 31.5 30,2 

10 33.7 33,1 

11 32.1 30,9 

12 32.3 31,4 

13 32.7 31,2 

14 29.8 31,7 

15 30.7 32,3 

Jumlah 470,4 479,4 

Rata-rata 31,4±1,2 32,0±1,1 

 

Hasil dan perhitungan uji statistik kandungan kadar air menggunakan uji T tidak berpasangan. 

Rumus: 

             
     

  
  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

    

    
 

                     
    

  
 

    
 

    

  
      

  
  

    

    
 

                     
    

  
 

    
 

    

  
      

             
     

   
  

 

  
 

  
 

  
 

  
    

  
 

    

  
            

        
     

      
 

         

    
      

                             

                             

 

thitung < table, kesimpulanya adalah bahwa tidak ada perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

kandungan fruktosa pada madu karet dan madu sonokeling. 
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Lampiran 6. Data Analisis Kandungan Glukosa 

Ulangan 
Kandungan Glukosa (%) 

Madu Karet (A) Madu Sonokeling (B) 

1 39,8 35,8 

2 39,9 37,1 

3 40,1 37,5 
4 40,2 35,1 
5 40,8 37,9 
6 42,3 33,6 
7 41,1 33,8 
8 42,7 38,1 
9 41,2 34,2 
10 42,5 37,5 
11 41,4 35,7 
12 41,6 35,6 
13 41,9 38,1 
14 41,1 38,8 

15 41,5 34,4 
Jumlah 618,1 543,2 

Rata-rata 41,2±0,9 36,2±1,7 

 

Hasil dan perhitungan uji statistik kandungan kadar air menggunakan uji T tidak berpasangan. 

Rumus: 

             
     

  
  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

    

    
 

                     
    

  
 

    
 

     

  
      

  
  

    

    
 

                     
      

  
 

    
 

     

  
      

             
     

   
  

 

  
 

  
 

  
 

  
    

  
 

    

  
            

        
     

      
 

         

    
      

                             

                             

 

thitung > table, kesimpulanya adalah bahwa ada perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

kandungan glukosa pada madu karet dan madu sonokeling. 
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Lampiran 7. Tabel Analisis Kandungan Total Gula Pereduksi 

Ulangan 
Total Gula Pereduksi (%) (Fruktosa + Glukosa) 

Madu Karet (A) Madu Sonokeling (B) 

1 73,1 66,1 

2 69,8 68,3 

3 70,0 69,3 
4 70,5 68,5 
5 71,5 71,0 
6 73,2 66,9 
7 72,3 65,9 
8 74,1 71,5 
9 72,7 64,4 
10 76,2 70,6 
11 73,5 66,6 
12 73,9 67,0 
13 74,6 69,3 
14 70,9 70,5 

15 72,2 66,7 
Jumlah 1088,5 1022,6 

Rata-rata 72,57 68,17 

 

Hasil dan perhitungan uji statistik kandungan kadar air menggunakan uji T tidak berpasangan. 

Rumus: 

 

             
     

  
  

 

  
 

  
 

  
 

  
  

    

    
 

                     
       

  
 

    
 

     

  
      

  
  

    

    
 

                     
       

  
 

    
 

     

  
      

             
     

   
  

 

  
 

  
 

  
 

  
    

  
 

    

  
            

        
     

      
 

           

    
      

                             

                             

 

thitung > table, kesimpulanya adalah bahwa ada perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

kandungan total gula pereduksi pada madu karet dan madu sonokeling. 


