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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya lebah madu Apis mellifera merupakan 

kegiatan perlebahan yang paling dominan di pulau Jawa, 

menurut Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan 

Perhutanan Sosial (2006), jumlah koloni yang dipelihara 

diperkirakan mencapai sekitar 34 ribu koloni. Apis 

mellifera merupakan lebah madu asli eropa yang 

didatangkan pertama kali ke Indonesia pada tahun 1972 

oleh Pramuka (Praja Muda Karana) dari Australia dengan 

tujuan untuk meningkatkan produksi madu dalam negeri, 

karena lebah madu Apis mellifera dikenal memiliki 

tingkat produktivitas yang tinggi (Adalina, 2008). 

Royal jelly adalah suatu produk dari kegiatan 

pembudidayaan lebah madu yang berkaitan erat dengan 

pakan lebah yaitu tepung sari dan nektar yang merupakan 

bahan baku pembuatan royal jelly. Nektar dan tepung sari 

yang semakin banyak dapat menghasilkan semakin 

banyak pula royal jelly. Teknik dasar pembentukan sel 

ratu baik secara alami maupun buatan harus diketahui 

untuk mendapatkan produk royal jelly yang memadai. 

Produk royal jelly tidak akan ada jika sel ratu belum 

terbentuk. Larva calon lebah ratu tanpa mengkonsumsi 

royal jelly tidak akan menjadi lebah ratu. Koloni tanpa 

lebah ratu dan tidak mempunyai pengganti akan 

mengakibatkan kepunahan koloni (Adalina, 2008). 



2 
 

Royal jelly atau susu ratu adalah makanan khusus 

bagi lebah ratu. Royal jelly bukan produk tanaman yang 

dikumpulkan dan dimodifikasi oleh lebah. Royal jelly 

secara khusus diproduksi oleh lebah pekerja perawat dari 

pollen dan nektar yang dihirupnya, kemudian di 

sekresikan dari gandula khusus di kepala lebah.  Royal 

jelly dipakai untuk memberikan makanan kepada seluruh 

larva yang ada di dalam sarang selama tiga hari. Larva 

yang hanya akan menjadi ratu terus diberi makan royal 

jelly sepanjang hidupnya.  

Produsen royal jelly biasanya memanen royal 

jelly dengan masa panen 3 hari setelah okulasi karena 

pada saat ini jumlah royal jelly di queen sel mencapai 

puncak produksinya dan memiliki kadar air 50-60%, 

kadar protein 9-18%, kadar mineral 0,8-3% dan total 

flavonoid 1,28±0,09. Dalam beberapa tahun terakhir 

produsen royal jelly memanen dengan umur panen 2 hari 

atau 1 hari setelah okulasi. Royal jelly dipanen lebih awal 

bertujuan memperpendek siklus produksi tetapi 

memungkinkan koleksi jumlah yang sama. Produsen 

royal jelly beranggapan royal jelly yang dipanen lebih 

awal memiliki kesegaran yang baik (Sabatini, 

Marcazzan, Caboni and Bogdanov, 2009). 

Kadar air royal jelly mengalami kenaikan cepat 

pada umur panen 24 jam dan 48 jam, dan lambat pada 

masa panen 72 jam setelah okulasi. Kadar protein royal 

jelly berbanding terbalik dengan kadar air, kadar protein 

akan menurun ketika mendekati masa panen. Pada umur 
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panen 24 jam royal jelly mempunyai kadar protein yang 

tinggi dan terus akan menurun pada umur panen 48 jam 

dan 72 jam (Zheng, Hu, and Dietemann, 2010). 

Royal jelly bermanfaat untuk manusia sebagai 

anti-penuaan, yang dapat membantu memperpanjang 

rentang hidup. Protein yang terdapat dalam royal jelly 

memiliki aktifitas antioksidan yang tinggi. 10-HDA yang 

terdapat di royal jelly dapat meningkatkan kolagen dalam 

sel kulit sehingga menjaga keremajaan kulit, 

meningkatkan daya ingat serat menjaga kesehatan otak 

dan mencengah sel kanker. Kandungan protein royalisin 

yang terdapat dalam royal jelly memiliki manfaat anti-

bakteri dan anti-jamur  dan membantu mencegah 

osteoporosis.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1 Bagaimana tingkat perbedaan kandungan kadar 

air, kadar protein, kadar magnesium dan total 

flavonoid pada royal jelly dengan masa panen 1 

hari, 2 hari dan 3 hari. 

2 Kapan umur pemanenan yang terbaik untuk 

memanen royal jelly ditinjau kadar air, kadar 

protein, kadar magnesium dan total flavonoid. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1 Mengetahui tingkat perbedaan kandungan kadar 

air, kadar protein, kadar magnesium dan total 
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flavonoid pada royal jelly dengan masa panen 1 

hari, 2 hari dan 3 hari. 

2 Mengetahui umur pemanenan royal jelly yang 

terbaik di tinjau dari kadar air, kadar protein, 

kadar magnesium dan total flavonoid. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk : 

1. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi 

Peternak lebah madu untuk mengetahui mana 

yang terbaik masa panen 1 hari, 2 hari atau 3 hari. 

2. Memberikan informasi bagi masyarakat pada 

umumnya dan pihak yang akan melakukan 

penelitian lanjut, khususnya tentang kadar air, 

kadar protein, kandungan logam Mg dan kadar 

flavonoid pada royal jelly dengan masa panen 

yang dilakukan selama 1 hari, 2 hari dan 3 hari. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Royal jelly merupakan salah satu produk lebah 

madu. Royal jelly adalah cairan putih, yang mempunyai 

penampilan seperti susu yang dihasilkan kelenjar 

hypopharyngeal lebah-lebah pekerja digunakan untuk 

makanan larva (bakal) lebah (Deseyn and Billen, 2005; 

Hassan and Khater, 2006). Royal jelly merupakan jenis 

makanan yang diberikan pada larva lebah, selama lebih 

kurang 3 hari, kemudian secara bertahap diganti dengan 
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bee pollen yang dicampur dengan madu (Schmidt, 1997). 

Lebah ratu diberi makan royal jelly dari mulai larva 

sampai menjadi lebah dewasa, sehingga ratu lebah 

mempunyai kelebihan mempunyai struktur dan tingkah 

laku yang sangat berbeda dibanding lebah pekerja. Lebah 

ratu dan pekerja merupakan lebah betina. Ukuran lebah 

ratu jauh lebih besar dan memiliki usia 40-50 kali lebih 

panjang (Wang, Su H, Tzeng and Shyu , 2009). 

Royal jelly relatif asam (pH 3,1-3,9) dengan 

kapasitas buffer yang tinggi berkisar antara 4 dan 7 

(Sauerwald, Polster, Bengsch, Niessen and Vogel, 1998). 

Kandungan royal jelly terdiri dari protein, lipid, gula, 

vitamin, asam amino, antioksidan, acetycholine, vitamin 

B kompleks seperti B1, B2, B6 dan biotin (Sihombing, 

2005). Beberapa nutrisi yang terkandung di dalam royal 

jelly. Royal jelly mengandung banyak mineral yang 

sangat berguna dalam suatu sistem tubuh. royal jelly 

mempunyai kandungan mineral yaitu K, Mg, Na, Ca, Zn, 

Fe, Cu, Mn. Royal jelly mengandung lemak yang 

komposisinya tidak sama seperti kandungan lemak 

hewani atau nabati. Royal jelly mengandung hormon 

yang salah satunya bertanggung jawab terhadap 

perawatan organ jaringan, sehingga dapat menghambat 

proses penuaan (Mouro and Taledo, 2004). 

Masih kurangnya penelitian di Indonesia yang 

menyatakan tentang kandungan royal jelly yang 

mempunyai masa panen 24, 48 dan 72 jam, sehingga 

belum adanya standrat kandungan royal jelly yang di 
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panen sebelum waktunya. Royal jelly di panen dengan 

umur panen 3 hari (72 jam) setelah okulasi, karena royal 

jelly yang berada di sel quuen mencapai puncaknya. 

Produsen menjual royal jelly yang dipanen dua hari (48 

jam) atau satu hari (24 jam) setelah okulasi. Panen lebih 

awal untuk memperpendek siklus produksi, tetapi 

memungkinkan menghasilkan jumlah royal jelly yang 

sama selama periode yang sama. Produsen berpendapat 

royal jelly yang di panen 24 dan 48 jam lebih segar. 

Standar kualitas tersedia secara komersial royal jelly 

didasarkan masa panen 72 jam setelah okulasi, 

menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang kualitas 

royal jelly yang dipanen lebih awal dari 72 jam (Sabatini, 

Marcazzan, Caboni, Bogdanov and Almeida-Moradian, 

2009). 

Sejak karakterisasi kimia diperlukan untuk 

kontrol kualitas royal jelly yang dipasarkan secara 

internasional untuk konsumsi manusia. Kami melakukan 

ini dengan menganalisi komposisi royal jelly yang 

dipanen pada 24, 48 dan 72 jam setelah pencangkokan 

secara lebih rinci dan dengan ukuran sampel yang lebih 

tinggi daripada studi sebelumnya.  Zheng, Hu, and 

Dietemann (2010) menyatakan menganalisis kadar air, 

protein, gula, 10-HDA dan  keasaman adalah kriteria 

yang paling umum digunakan untuk menentukan sifat 

royal jelly. Analisis aktivitas superoksida dismutase 

(SOD) digunakan untuk menyelidiki kesegaran royal 

jelly. Superoksida dismutase (SOD) dipakai karena  
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sangat sensitif terhadap suhu penyimpanan dan aktivitas 

berubah cepat lebih dari 10 hari. Kadar air pada royal 

jelly mengalami kenaikan cepat antara umur panen 24 

jam dan 48 jam dan lebih lambat sampai 72 jam setelah 

okulasi. Hal ini bisa dilihat dari hasil lab, umur panen 24 

jam 53,3±4,7 %, umur panen 48 jam 62,8±2,1% dan 

umur panen 72 jam 64,3±1,8 %. kadar protein dengan 

umur panen 24 jam 19,6±1,4%, umur panen 48 jam 

16,2±1,5% dan umur panen 72 jam 15,0±1,0%. Kadar 

10-HDA dengan umur panen 24 jam 2,5±0,42%, umur 

panen 48 jam 2,0±0,32% dan umur panen 72 jam 

2,1±0,2. Proporsi 10-HDA dan protein diikuti tren 

terbalik bila dibandingkan kelembaban. Proporsi 10-

HDA dan protein menunjukkan kadar yang tinggi pada 

umur panen 24 jam dan kadar semakin turun sampai 

umur panen 72 jam. Sedangkan kelembapan 

menunjukkan kadar yang rendah pada umur panen 24 

jam dan tinggi pada umur panen 72 jam. di segar RJ. 

Kadar gula dengan masa panen 24 jam 14,3±1,8%, umur 

panen 48 jam 12,4±1,5% dan umur panen 72 jam 

12,1±1,4%. kadar gula menurun pada umur panen 24 jam 

dan 48 jam, stabil pada umur panen 72 jam. Kadar 

keasaman dengan umur panen 24 jam 47,3±4,1, umur 

panen 48 jam 39,4±3,2% dan umur panen 72 jam 

37,2±3,0 yang dinyatakan dengan mL 1N NaOH /100g. 

Kadar superoksida dismutase (SOD) dengan umur panen 

24 jam (U/g), 134,0±48,1 (U/g) umur panen 48 jam 
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147,0±51,1 (U/g)  dan umur panen 72 jam 139,8±28,1 

(U/g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal jelly 

Di Indonesia masih belum ada penelitian 

yang menyatakan tentang kandungan royal 

jelly yang di panen umur 1 hari, 2 hari dan 

3 hari. 

Royal jelly mempunyai 

komposisi : kadar air 

(50-60%) dan protein 

(9-18%), mineral (0,8-

3%) (sabatini et al., 

2009). 
Flavonoid 1,28±0,09 
(Zaid, 2014) 

Ada perbedaan kadar kadar air, 

protein, gula, keasaman, 10-HDA dan 

superoksida dismutase (SOD) pada 

royal jelly (Zheng et al., 2010) 

Ada perbedaan yang nyata terhadap kadar air, kadar protein, kadar 

magnesium dan total flavonoid dengam masa panen 1hari, 2 hari dan 3 hari 

pada royal jelly 

Produk budidaya lebah 

madu 

Madu Propol

is 

Pollen 
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Gambar 1. Kerangka konsep 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian adalah perbedaan umur 

pemanenan royal jelly menyebabkan peningkatan kadar 

air dan penurunan kadar protein, kadar magnesium dan 

total flavonoid. 

 


