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 ABSTRACT 

 The purpose of this research was to determine the effects of royal jelly harvesting time at 1 

day, 2 days and 3 days for the quality of the honey bee Apis mellifera royal jelly in terms of water 

content, protein content, magnesium concentration and flavonoids. The method was experiment 

using a completely randomized design (CRD) with 3 treatments (based on harvesting time) with 5 

replications. Treatment 1 was harvesting royal jelly at 1 day; Treatment 2 was harvesting royal 

jelly at 2 days; Treatment 3 was harvesting royal jelly at 3 days. Data were analyzed using analysis 

of variance (ANOVA) and if the treatment has the effect of differences, if there were significantly 

influence would be continued by Least Significantly Different (LSD).The results showed that 

thedifferences in harvesting time was very significant (P≤0.01) on water content (58.12 to 59.72%), 

protein content (10.9 to 13.27 %), the levels of magnesium (0.02 to 0.03 mg) and total flavonoids 

(0.02 to 0.04 mg). The conclusion from these results was different of harvesting time in the royal 

jelly honey bees provide a significant difference to the composition of royal jelly. Treatment 1 

highest the content of royal jelly is the best because it has high protein content and magnesium 

levels. 
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ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari royal jelly waktu panen 

pada 1 hari, 2 hari dan 3 hari untuk kualitas madu lebah Apis mellifera royal jelly dalam hal kadar 

air, kadar protein, kadar magnesium dan flavonoid. Metode ini menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan (berdasarkan waktu panen) dengan 5 ulangan. Perlakuan 1 

adalah panen royal jelly pada 1 hari; perlakuan 2 adalah panen royal jelly pada 2 hari; perlakuan 3 

itu panen royal jelly pada 3 hari. Data dianalisis menggunakan analisis varians (ANOVA) dan jika 

perlakuan memiliki efek perbedaan, jika ada signifikan pengaruh akan dilanjutkan dengan Least 

Significantly Different (LSD) hasil. Suatu menunjukkan bahwa perbedaan waktu panen sangat 

signifikan (P ≤0.01) pada kadar air (58,12-59,72%), kadar protein (10,9-13,27%), kadar 

magnesium (0,02-0,03 mg) dan jumlah flavonoid (0,02-0,04 mg). Kesimpulan dari hasil ini adalah 

waktu yang berbeda panen di lebah madu jelly royal memberikan perbedaan yang signifikan untuk 

komposisi royal jelly. Perlakuan 1 mempunyai nilai terbaik karena memiliki kandungan protein 

yang tinggi dan tingkat magnesium. 

 

Keyword: Apis mellifera, royal jelly, fisika-kimia, sifat antioksidan, waktu panen 
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PENDAHULUAN 

 Budidaya ternak lebah madu 

merupakan salah satu usaha yang dapat 

membantu pemerintah dalam mewujudkan 

pembangunan sub sektor dibidang 

peternakan. Usaha ini sangat baik 

dikembangkan karena memiliki masa 

pemeliharaan yang berkelanjutan dan masa 

panen yang singkat, serta memiliki 

produktifitas yang tinggi dalam 

menghasilkan produk peternakan. Hasil yang 

dapat diperoleh dari beternak lebah madu 

antara lain madu, pollen, royal jelly, propolis 

dan lilin lebah.  

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 

jellytidak akan menjadi lebah ratu. Koloni 

tanpa lebah ratu dan tidak mempunyai 

pengganti akan mengakibatkan kepunahan 

koloni (Adalina, 2008). 

Produsen royal jelly biasanya 

memanen royal jelly dengan masa panen 3 

hari setelah okulasi karena pada saat 3 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) 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 Lokasi Penelitian ini dilakukan di 

Desa Wates Kecamatan Poncokusumo, 

Kabupaten Malang untuk pengambilan 

sampel royal jelly. Materi yang digunakan 

adalah spesies lebah madu Apis mellifera 

yang dimiliki oleh CV. Kembang Joyo yang 

digembalakan di Desa Wates Kecamatan 

Poncokusumo, Kabupaten Malang dengan 

jumlah total kesuluruhan yaitu 60 koloni 

kemudian dilakukan pembagian 20 koloni 

perperlakuan (P). Perlakuan pertama (P1) 

merupakan koloni lebah dengan umur 

pemanenan royal jelly 1 hari. Perlakuan 

kedua (P2) merupakan koloni lebah dengan 

umur pemanenan royal jelly 2 hari. Perlakuan 

ketiga (P3) merupakan koloni lebah dengan 

umur pemanenan royal jelly 3 hari. Analisa 

kandungan kadar air, kadar protein, 

kandungan magnesium dan total flavonoid 

pada sampel royal jelly dilakukan di Unit 

Layanan Pengujian, Fakultas Farmasi, 

Universitas Airlangga, Surabaya. 

Pengambilan sampel dilaksanakan 15 April 

sampai 30 Mei 2015, sedangkan uji lab di 

mulai 14 Juli sampai 20 Agustus 2015. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Perlakuan yang digunakan adalah P1 

merupakan sampel royal jelly dengan umur 

pemanenan 1 hari; P2 merupakan sampel 

royal jelly dengan umur pemanenan 2 hari; 

dan P3 merupakan sampel royal jelly dengan 
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umur pemanenan 3 hari. Dengan masing-

masing perlakuan 5 ulangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengaruh umur pemanenan terhadap 

kualitas royal jelly ditinjau dari kadar air, 

kadar protein, kadar magnesium dan 

flavonoid dapat dilihat pada Tabel 5 yang di 

peroleh dari analisis ragam dan Beda Nyata 

Terkecil (BNT).Perlakuan 1 (P1) dilakukan 

dengan cara pemanenan  pada umur 1 hari, 

sedangkan Perlakuan 2 (P2) dilakukan 

dengan cara pemanenan pada umur 2 hari dan 

Perlakuan 3 (P3) dilakukan dengan cara 

pemanenan pada umur 3 hari danhasil yang 

didapatkan adalah umur pemanenan 

memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 

kadar air, kadar protein, kadar magnesium 

dan total flavonoid (P<0,01).  

 

Tabel 1. Rata-Rata Kadar air, kadar protein, 

kadar magnesium dan total 

flavonoid (100g) 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada 

kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1 Pengaruh Umur Pemanenan terhadap 

Kadar Air Royal Jelly 

Hasil analisis ragam dan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) menunjukkan bahwa 

umur pemanenanmemberikan perbedaan 

sangat nyata(P<0,01) terhadap kadar air lebah 

madu Apis mellifera. Kadar air tertinggi 

dihasilkan oleh P3 yaitu royal jelly lebah 

madu yang dipanen umur 3 haridengan nilai 

61,3±0,72 %; diikuti P2 yaitu royal jelly 

lebah madu yang dipanen umur 2 haridengan 

nilai  59,34±0,40 %; dan P1yaitu royal jelly 

lebah madu yang dipanen umur 1 hari dengan 

nilai 58,12±0,41 %. Terdapat peningkatan 

kadar air dari P1 sampai P3, yang mempunyai 

kisaran selisih yaitu 1,22-1,96 %. Kadar air 

ini berpengaruh terhadap kekentalan royal 

jelly. P1 dengan umur pemanenan 1 hari 

teksturnya lebih kental dari pada P2dan P3. 

Sedangkan P3 mempunyai tekstur yang lebih 

encer di dibandingkan dengan P1 dan P2, hal 

ini dikarenakan kedua perlakuan tersebut 

belum masuk dalam waktu  pemanenan. 

Semakin jauh kurun waktu pemanenan yang 

dilakukan sebelum waktunya maka semakin 

kental royal jelly yang didapatkan.  

Standar umur pemanenan royal jelly 

yang baik adalah pada 3 hari, karena pada 

umur 3 hari produksi royal jelly mencapai 

puncaknya. Royal jelly yang panen lebih dari 

3 hari royal jelly akan di makan oleh larva 

lebahhal ini di dukung oleh pendapat Lercker 

et al.(1993) bahwa mayoritas produsenroyal 

jelly panen tiga hari (72 jam) setelah okulasi 

karena saat ini jumlah royal jelly di sel queen 

mencapai puncaknya dan kadar air pada royal 

jelly memiliki kadar minimum 57% dan kadar 

maksimum 70%. Sabatiniet al.(2009) juga 

menambahkan bahwa kadar air royal jelly 

yang baik 50-60%, dan dengan aktivitas (aw) 

di atas 0,92. Zheng et al., (2010) menyatakan 

kadar air royal jelly dengan umur panen 1 hari 

53,3±4,7 %, umur panen 2 hari 62,8±2,1% 

dan umur panen 3 hari 64,3±1,8% dan dari 

hasil lab yang telah dilakukan, ada kesamaan 

dengan literatur yang diperoleh dengan 

adanya kenaikan di setiap umur yang 

berbeda. Perbedaan kadar air dan selisih 

Perlak

uan 

Kadar 

Air(%) 

Kadar 

Protein 

(%) 

Kadar Mg 

(mg) 

Total 

Flavonoid  

(mg) 

P1 
58,12±0,

41a 

13,276±0,

17c 

0,0336±0,0

024c 

0,0248±0,0

035b 

P2 
59,34±0,

40b 

12,482±0,

06b 

0,0258±0,0

25b 

0,0450±0,0

029c 

P3 
61,3±0,7

2c 

10,958±0,

16a 

0,022±0,00

15a 

0,0218±0,0

092a 
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kadar air pada umur panen 1, 2 dan 3 hari 

disebabkan pada saat melakukan penelitian 

daerah pengembalaan lebah madu terjadi 

musim paceklik bunga. Sedangkan bila 

dibandingkan dengan penelitian yang sudah 

dilakukan Zheng et al. (2010) tepat pada saat 

musim bunga dan mempunyai suhu, iklim 

yang berbeda dengan di Indonesia. Zheng 

melakukan penelitisn di cina yang 

mempunyai iklim subtropis sedangkan 

Indonesia beriklim tropis. Sihombing (2005) 

menyatakan bahwa lebah memperoleh air 

dengan cara khusus dan dari nektar. Air 

diperoleh untuk melarutkan senyawa-

senyawa dan garam-garam organik di dalam 

sarang sebelum dimanfaatkan untuk 

metabolisme sel-sel. Air diperlukan untuk 

mengontrol temperatur dan kelembapan 

dalam sarangsaat temperatur tinggidi musim 

kering. Tetesan air ditaruh dalam sel sarang 

dan dibiarkan atau di kipas dengan sayapnya 

agar cepat menguap. Tugas mengumpulkan 

air dilakukan oleh lebah pekerja. Persediaan 

air dan nektar terbatas bahkan tidak ada sama 

sekalidi daerah tropis yang mengalami 

musim kering panjang, lebah madu 

cenderung akan bermigrasi. 

4.2 Pengaruh Umur Pemanenan terhadap 

Kadar Protein Royal Jelly 

Hasil analisis ragam dan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) menunjukkan bahwa 

umur pemanenan memberikan perbedaan 

sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar protein 

lebah madu Apis mellifera. Kadar protein 

paling tinggi dihasilkan oleh P1 (pemanenan 

1 hari) dengan nilai 13,276±0,17 %, diikuti 

P2 (umur pemanenan 2 hari) yaitu dengan 

nilai 12,42±0,06 %, dan yang palig rendah 

yaitu P3 (umur pemanenan 3 hari) dengan 

nilai 10,958±0,16 %. Terdapat penurunan 

kadar protein P1 sampai P3 dan mempunyai 

selisih 0,856-1,462 %. Sabatini dkk (2008) 

menyatakan bahwa Standar protein yang baik 

yaitu 9-18%. Kadar protein yang paling 

tinggi dan sesuai standart tersebut adalah 

pada P1dengan nilai 13,276±0,17 %, hal ini 

disebabkan karenakandungan protein pada 

lebah madu yang dipanen pada umur 1 hari 

masih belum mengalami proses sintesis, hal 

ini sesuai dengan pendapat dari Mouro et 

al.(2004) bahwa untuk proses  sintesis, lebah 

madu memerlukan karbohidrat, vitamin, 

asam lemak,mineral dan asam amino. 

Produksiroyal jelly memiliki nilai protein 

yang tinggi, dan memiliki banyak sumber 

kelimpahan bunga, semakin cepat royal jelly 

dipanen maka semakain banyak kandungan 

karbohidrat, vitamin, asam lemak,mineral 

dan asam amino. 

Sumber utama makanan dari koloni 

lebah di lokasi penelitian adalah jagung. 

Jagung merupakan tanaman utama penghasil 

serbuk sari, selain itu ada beberapa tamanan 

lain yang dikonsumsi oleh lebah untuk 

mendapatkan serbuk sari, diantanya adalah 

padi (Oryza sativa), kapuk randu (Ceiba 

petandra). Royal jelly terbentuk dari tepung 

sari dan nektar dan yang mempengaruhi 

kandungan protein royal jelly adalah serbuk 

sari.Jagung merupakan tanaman utama 

penghasil serbuk sari, selain itu ada beberapa 

tamanan lain yang menghasilkan serbuk sari 

juga. Hal ini di dukung oleh pendapat 

sihombing (2005) yang menyatakan bahwa 

jagung merupakan penghasil pollen, pollen 

adalah serbuk sari yang sudah di bawa lebah. 

Padi juga menghasilkan pollen, ada banyak 

lagi tanaman yang menghasilkan pollen dan 

nektar (Tabel 2). Zaidet al.(2014) 

menyatakan bahwa dalam komposisi kimia 

royal jelly yang di hasilkan di Yordania, total 

protein royal jelly adalah 13,15±0,60 %. 
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Zhenget al.(2010) menambahkan,royal jelly 

dari negara cina mempunyai kandungan 

protein yang berbeda dengan masa 

pemanenan yang berbeda, dengan melihat 

hasil lab sebagai berikut royal jelly dengan 

masa panen 24 jam atau 1 hari mempunyai 

kandungan protein 19,6±1,4 %, royal jelly 

dengan masa pemanenan 48 jam atau  2 hari 

mempunyai kandungan protein 16,2±1,5 % 

dan royal jelly dengan masa panen 72 jam 

atau 3 hari mempunyai kandungan protein 

15,0±1,0 %. Apabila di bandingkan dengan 

hasil lab yang diperoleh, terdapat kesamaan 

dengan literatur. Berbeda kandungan royal 

jelly disebabkan oleh bedanya tanaman di 

sekitar pengembalaan iklim dan suhu yang 

berbeda. Pada saat penelitian di tempat 

pengembalaan lebah terjadi musim paceklik 

bunga, sehingga diberikan pakan tambahan 

dari campuran air dan gula. Pakan tambahan 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan lebah 

akan kekurangan pakan yang dihasilkan oleh 

bunga. Zhenget al. (2010) menambahkan 

pengambilan sampel royal jelly 

dilakukanpada bulan April 2006, ketika lebah 

madu mengambil kebutuhan pakan,yang 

sumber utamanya adalah bunga. Musim 

paceklik bunga ini juga bisa memberikan 

pengaruh terhadap kadar protein. Kadar 

proten berbanding terbalik dengan kadar air, 

semakin tinggi kadar protein kadar air 

semakin rendah hal ini sesuai dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Zheng et al. 

(2010) kadar protein tinggi dan rendah kadar 

airnya tentu meningkatkan kualitas royal 

jelly, kisaran standart harus sesuai untuk 

menilai bagus tidaknya kualitas royal jelly. 

Ferioli et al. (2007) juga membuktikan bahwa 

senyawa bioaktif yang paling menarik adalah 

protein. Pada penemuan terbarunya protein 

pada royal jelly memiliki fungsi fisiologis 

sebagai immunomodulator, penekan reaksi 

alergi, sifat anti-hipertensi dan proliferasi. 

 

4.3 Pengaruh UmurPemanenan terhadap 

Kadar Magnesium Royal Jelly 

Hasil analisis ragam dan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) menunjukkan bahwa 

umur pemanenan memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 

magnesium lebah madu Apis mellifera. Kadar 

magnesium tinggi di hasilkan oleh P1 yaitu 

royal jelly lebah madu yang di panen 1 hari 

dengan nilai 0,0336±0,0024 mg, diikuti P2 

yaitu royal jelly lebah madu yang di panen 2 

hari dengan nilai 0,0258±0,0025 mg, dan P3 

yaitu royal jelly yang lebah madu yang di 

panen 3 hari dengan nilai 0,022±0,0015 

mg.Terdapat penurunan kadar magnesium P1 

sampai P3 dan mempunyai selisih 0,0078-

0,0038 mg. 

Dari hasil lab yang telah di lakukan 

P1mempunyaikadar magnesium yang 

tertinggi, dibandingkan dengan P2 dan P3. P3 

menunjukkan kadar magnesium yang terkecil 

dari P1 dan P2. Menurut Sabatini et al. (2008) 

menyatakan kadar mineral dalam royal jelly 

yaitu 0,8-3%, yang mana mineral ini terdiri 

dari K, Ca, Na, Mg, Zn, Fe, Cu dan Mn. Bila 

dibandingkan dengan hasil penelitan 

memiliki berbedaan, kadar magnesium yang 

didapat memiliki porsentase yang kecil. 

Lercker et al. (1993) menambahkan kadar 

mineral pada royal jelly memiliki kadar 

minimal 2% dan kadar maksimal 3%. Kadar 

magnesium terkecil yaitu P3 dengan umur 

panen 3 hari. Analisis lokasi menunjukkan 

bahwa wilayah Wates kecamatan 

Poncokosmo yang merupakan kawasan 

pegunungan, curah hujan tinggi dan lokasi 

penggembalaan yang dekat dengan sumber 

mata air. Lokasi ini dapat mempengaruhi 



6 

 

jumlah magnesium pada royal jelly yang 

diketahui bahwa mineral pada royal jelly 

tidak disebabkan oleh jenis tanaman. 

Penyebab lain yang memberikan pegaruh 

terhadap kandungan magnesium royal jelly 

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). Magnesium merupakan 

salah satu komponen minor pada royal jelly. 

Menurut sabatiniet al. (2009) kandungan 

mineral 0,8-3% yang terdiri dari K, Mg, Na, 

Ca, Zn, Fe, Cu, dan Mn. 

 

4.4 Pengaruh Umur Pemanenan terhadap 

Total Flavonoid Royal Jelly 

Hasil analisis ragam dan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) Kandungan flavonoid 

royal jelly pada lebah madu Apis mellifera 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) berdasarkan umur pemanenannya 

(tabel 5). Kadar flavonoid tinggi di hasilkan 

oleh P2 yaitu royal jelly lebah madu yang di 

panen umur 2 hari dengan nilai 0,045±0,0029 

mg, diikuti P1 yaitu royal jelly lebah madu 

yang di panen umur 1 hari dengan nilai 

0,0248±0,0035 mg, dan P3 yaitu royal jelly 

lebah madu yang di panen umur 3 hari dengan 

nilai0,0218±0,0092 mg. Terdapat kenaikan 

pada P1 dan P2 dan penurunan terhadap P2 

dan P3. P1 sampai P3 mempunyai selisih 

0,0202-0,0232 mg. 

Menurut Zaid (2014) standar 

kandungan flavonoid pada royal jelly adalah 

royal jelly 1,28±0,09 mg, jika dibandingkan 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

diperoleh hasil yang berbeda, hal ini 

disebabkan karena suhu, iklim, jenis tanaman 

dan lokasi tempat lebah madu antara literatur 

dan tempat penelitian yang berbeda. Hal ini 

didukung oleh pendapat Surbakti, Batubara 

dan Muhdi (2008) bahwa vegetasi tanaman 

disekitar koloni lebah memberikan dampak 

yang tinggi terhadap komponen flavonoid. 

Perbedaan lokasi dan jenis tanaman pada 

lingkungan koloni lebah dapat 

mempengaruhi kandungan flavonoid. 

Kandungan flavonoid yang minim 

pada royal jelly Indonesia memberikan 

indikasi bahwa pemanfaatan Indonesia 

sebagai produk medis masih kurang. 

Kumazawa (2004) melaporkan bahwa pada 

masing-masing lokasi, komponen zat aktif 

pada royal jelly sangat berbeda, namun 

jumlah zat aktif yang dapat terdeteksi pada 

royal jelly berbanding lurus dengan total 

flavonoid beserta total fenol.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa: 

a. Umur pemanenan yang berbeda 

memberikan peningkatan terhadap kadar 

air, dan penurunan kadar protein dan 

kadar magnesium royal jelly. 

Peningkatan dan penurunan untuk total 

flavonoid royal jelly. 

b. Pemanenan 1 hari (P1) mempunyai kadar 

protein dan kadar magnesium yang 

tinggi. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan maka disarankan agar : 

a. Dilakukan prosedur pemanenan yang 

benar agar kualitas royal jelly tidak 

berubah sebelum dilakukan uji 

laboratorium. 
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b. Penyimapan dan wadah royal jelly harus 

sesuai penyimpanan supaya kualitas 

royal jelly tetap terjaga. 

c. Apabila akan mengembangkan budidaya 

lebah madu sebagai penghasil royal jelly, 

harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu 

pada lokasi pembudidayaan lebah madu. 

d. Penelitian dapat dilanjutkan dengan 

menggunakan lokasi dan vegetasi 

tanaman yang berbeda dengan tujuan 

mengetahui pengaruh umur pemanenan 

pada vegetasi tanaman yang berbeda. 
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