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ABSTRACT 

The goal of this study was to know the influence of honey harvesting age in the area of 

the calliandra plant against diastase enzyme activity, hidroxymetilfurfural and acidity. The 

method of this study was experiments (RAL) with 3 treatments and five replication. The 

observations of this study were P1 (honey harvested in 11 days), P2 (honey harvested in 14 

days), and P3 (honey harvested in 17 days). The variable in this study is the activity of 

diastase enzyme, hidroxymetilfurfural (HMF) and acidity. Data of this study were analyzed 

with the Range Analysis (ANOVA), if there is a significant difference between treatments, 

analysis of data was continued with the Smallest Real Difference Test (BNT). The results of 

this study showed that the honey harvesting age gave significant effect (P<0.01) on diastase 

enzymes activities, hidroxymetilfurfural and acidity. As a conclusion, honey harvesting age 

influences the quality of the activity of the diastase enzyme, hidroxymetilfurfural and acidity. 

The best content of diastase enzyme, was found in P3 treatment that is generated in 17th day 

of harvesting with the value 11.12 DN due to it was longer in the nest before harvested. 
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RINGKASAN 

Madu adalah cairan kental yang dihasilkan oleh lebah madu dari berbagai sumber 

nektar. Senyawa-senyawa yang terkandung dalam madu bunga berasal dari nektar berbagai 

jenis bunga. Madu mengandung banyak mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, 

aluminium, besi, fosfor, dan kalium. Vitamin-vitamin yang terdapat dalam madu adalah 

thiamin (B1), riboflavin (B2), asam askorbat (C), piridoksin (B6), niasin, asam pantotenat, 

biotin, asam folat, dan vitamin K sedangkan enzim yang penting dalam madu adalah enzim 

diastase, invertase, glukosa oksidase, peroksidase, dan lipase. Selain itu unsur kandungan lain 

madu adalah memiliki zat antibiotik atau antibakteri. 

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh umur pemanenan madu di areal 

tanaman kaliandra terhadap aktivitas enzim diastase, hidroximetilfurfural dan keasaman. 

Manfaat dari penelitian  diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagaimana tentang 

pengaruh umur pemanenan madu di areal tanaman kaliandra serta memberikan informasi 

tentang aktivitas enzim diastase, hidroximetilfurfural dan keasaman yang terkandung dalam 

madu. 

Lokasi dan waktu penelitian  dilaksanakan pada penggembalaan koloni lebah Apis 

mellifera areal perkebunan kaliandra yang dimiliki oleh CV. Kembang Joyo terletak di Desa 

Parang Kec. Banyakan, Kediri. Madu dipanen menggunakan ekstraktor pada bulan April-Mei 

2015. Materi yang digunakan dalam penelitian  adalah madu kaliandra. Sedangkan uji 

aktivitas enzim diastase, hidroximetilfurfural (HMF), dan keasaman diuji di Unit Layanan 

Pengujian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan. Adapun pengamatan yang dilakukan 

adalah P1 madu yang dipanen umur 11 hari, P2 madu yang dipanen umur 14 hari, dan P3 

madu yang dipanen umur 17 hari. Variabel pengamatan dalam penelitian adalah aktivitas 

enzim diastase, hidroximetilfurfural (HMF) dan keasaman. Data hasil pengamatan dianalisis 

dengan Analisis Ragam (ANOVA), apabila terdapat perbedaan yang nyata pada setiap 

perlakuan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pengaruh umur pemanenan madu 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap aktivitas enzim 

diastase, hidroximetilfurfural dan keasaman. Rata-rata aktivitas enzim diastase paling rendah 

dihasilkan P1 yaitu 5,79±0,07
c
 kemudian berturut-turut meningkat yaitu P2 7,33±0,15

b
, dan 

P3 11,12±0,07
a
. Rata-rata kadar hidroximetilfurfural (HMF) pada perlakuan P1 sebesar 

5,42±0,12
b
 dan meningkat pada P2 sebesar 7,62±0,06

c
. Nilai kadar hidroksimetilfurfural 

terendah terdapat pada perlakuan P3 yaitu 4,48±0,09
a
. Rata-rata keasaman pada perlakuan P1 
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tertinggi yaitu 29,43±0,19
c 

kemudian berturut-turut menurun yaitu P2 29,12±0,02
b 

dan P3 

28,42±0,19
a
. 

Kesimpulan dari penelitian  adalah pengaruh umur pemanenan madu mempengaruhi 

kualitas aktivitas enzim diastase, hidroximetilfurfural dan keasaman. Kandungan enzim 

diastase terbaik dihasilkan pada P3 yaitu umur pemanenan hari ke-17 dengan nilai 11,12 DN 

dikarenakan madu tersimpan lebih lama di dalam sarang sebelum dipanen. Saran penelitian 

masih perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh umur pemanenan madu 

terhadap jenis tanaman madu yang lain. Selain itu penelitian perlu disempurnakan dengan 

penelitian lebih lanjut sehingga dapat diterapkan pada peternakan rakyat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Madu adalah cairan manis yang berasal dari nektar tanaman yang diproses oleh 

lebah menjadi madu dan tersimpan dalam sel-sel sarang lebah. Madu merupakan hasil 

sekresi lebah tetapi tidak berarti kotoran lebah, karena madu ditempatkan dalam bagian 

khusus di perut lebah yang disebut perut madu yang terpisah dari perut besar. Nektar 

yang dihisap madu mengandung 60% air sehingga lebah harus menurunkan menjadi 

20% atau lebih rendah lagi untuk membuat madu. Proses fisika penurunan kadar air 

mulai terjadi saat lebah menjulurkan lidahnya (proboscis) untuk memindahkan madu 

dari perut madu ke sarang lebah. Madu dihasilkan oleh lebah madu dengan 

memanfaatkan bunga tanaman. 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 atau randu (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 (Ratnayani, Dwi dan 

Gitadewi 2008). 

Tanaman kaliandra merupakan salah satu spesies tanaman serbaguna yang 

populer, mudah ditanam, cepat tumbuh dan dapat dipangkas secara berulang-ulang. 

Tanaman kaliandra merupakan jenis tanaman pakan lebah yang sangat disukai karena 

nektar yang dimilikinya. Tanaman kaliandra berbunga hampir setiap tahun kecuali 

musim kering yang sangat ekstrim (bulan agustus). Penggembalaan lebah madu di areal 

tanaman kaliandra tidak pernah dilewatkan oleh peternak. Kekurangan tanaman 

kaliandra yaitu tidak menghasilkan pollen bagi lebah madu. 

Enzim penting yang terdapat dalam madu adalah enzim diastase, invertase, 

glukosa oksidase, peroksidase dan lipase. Enzim diastase adalah enzim yang mengubah 

karbohidrat komplek (polisakarida) menjadi karbohidrat yang sederhana 

(monosakarida) (Susanto, 2007). Diastase (amilase) mencerna pati maltose dan relative 

stabil terhadap panas dan lama penyimpanan. Enzim banyak mengkatalis konversi gula 

lainnya dan terutama bertanggung jawab untuk pola gula pada madu. Enzim diastase 

memiliki peran penting untuk menilai kualitas madu dan digunakan sebagai indikator 

kemurnian madu karena enzim tersebut berasal dari tubuh lebah. Indikator kemurnian 

madu di beberapa Negara aktivitas enzim diastase digunakan sebagai indikator untuk 

kemurnian dan kesegaran madu (Azeredo, Azeredo, De Souza and Dutra, 2003). 

Hidroksimetil furfural adalah senyawa hasil degradasi gula oleh asam yang 

terbentuk selama pemeraman dan dipercepat oleh pemanasan. Hidroximetilfulfural 

(HMF) yang terdapat dalam madu merupakan senyawa kimia yang dihasilkan dari 

perombakan monosakarida madu (glukosa dan fruktosa), dalam suasana asam dan 

dengan bantuan kalor (panas) (Achmadi, 1991). Pemeriksaan derajat pemanasan madu 

dapat dilakukan analisa terhadap keaktifan enzim diastase dan kadar HMF. Pemanasan 

berlebihan menyebabkan keaktifan enzim diastase menurun dan kadar HMF meningkat. 

Madu palsu atau tiruan bisa diindikasikan dengan keaktifan enzim diastase 0 dan kadar 
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HMF >50 mg/kg. Kadar HMF dapat menjadi indikator kerusakan madu oleh pemanasan 

yang berlebihan. 

Keasaman madu merupakan komponen utama asam organik dengan kadar kurang 

dari 0,5% Madu memiliki karakter yang cukup asam (pH 3,2-4,5). Kisaran nilai 

keasaman tersebut cukup rendah untuk dijadikan sebagai penghambat bakteri yang 

terjadi pada madu yang masih kental atau belum diencerkan. Keasaman rendah 

menyebabkan bakteri bisa tumbuh berkembang dan menyebabkan madu cepat rusak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh umur 

pemanenan madu di areal tanaman kaliandra ditinjau dari aktivitas enzim diastase, 

hidroximetilfulfural (HMF) dan keasaman. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Pemanenan madu sampai saat ini belum ada standar umur tertentu, sehingga mutu 

madu sangat berbeda-beda. 

2. Pemanenan madu pada umur yang optimal akan menghasilkan kualitas yang dapat 

dipertanggungjawabkan 

3. Oleh karena itu perlu mengetahui umur pemanenan madu yang mempunyai mutu baik 

berdasarkan aktivitas enzim diastase, hidroximetilfurfural dan keasaman. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Untuk mengetahui pengaruh umur terhadap mutu madu berdasarkan aktivitas enzim 

diastase, hidroximetilfurfural dan keasaman. 

2. Untuk mengetahui umur pemanenan madu yang baik terhadap mutu madu. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan  pengaruh umur terhadap mutu madu berdasarkan aktivitas enzim 

diastase, hidroximetilfurfural dan keasaman. 

2. Mendapatkan pemanenan madu yang tepat yang memiliki kualitas madu yang optimal. 

1.5 Kerangka Pikir 

Budidaya lebah madu Apis mellifera dengan sistem penggembalaan secara 

berpindah-pindah harus disesuaikan dengan musim pembungaan tanaman di suatu area 

penggembalaan. Daerah pengembangan Apis mellifera sampai saat ini masih 

terkonsentrasi di Jawa (Kuntadi, 2012). Madu memiliki warna, aroma dan rasa yang 

berbeda-beda tergantung pada jenis tanaman yang banyak tumbuh di sekitar peternakan 

lebah madu (Ratnayani, Dwi dan Gitadewi, 2008). 

Optimalisasi produksi dalam pengembangan ternak lebah madu dipengaruhi oleh 

ketersediaan pakan, ketersedian air, suhu dan tofografi. Suhu ideal untuk budidaya lebah 

madu adalah diatas 20
0
C dengan ketinggian antara 200-1500 m di atas permukaan laut 

(Anonimous, 2011). Pemanenan madu dilaksanakan pada minggu pertama hingga 

minggu kedua setelah musim bunga. Ciri-ciri madu siap dipanen adalah sisiran telah 

tertutup oleh lapisan lilin tipis. Sisiran yang akan dipanen dibersihkan dulu dari lebah 
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yang masih menempel kemudian lapisan penutup sisiran dikupas. Selain itu sisiran 

diekstraksi untuk diambil madunya. Urutan proses pemanenan madu adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengambil dan mencuci sisiran yang siap panen, kemudian lapisan penutup 

dikupas dengan pisau, 

b. Sisiran yang telah dikupas diekstraksi dalam ekstraktor madu, 

c. Hasilnya disaring dan dilakukan penyortiran, 

d. Disimpan dalam suhu kamar untuk menghilangkan gelembung udara, 

e. Pengemasan madu ke dalam botol atau kemasan lainnya. 

Menurut Kuntadi (2008), Madu berasal dari nektar yang telah diturunkan kadar 

airnya oleh lebah pekerja melalui proses penguapan, baik sebelum maupun sesudah 

disimpan di dalam sel sarang. Sel sarang akan ditutup setelah madu menjadi matang 

dengan kadar air sekitar 21%. Persentase luas sarang madu yang telah ditutup pada saat 

pemanenan dilakukan, sangat menentukan tingkat kadar air madu tersebut. Budidaya 

lebah madu Apis mellifera dilakukan dengan sistem digembalakan (migratory bee 

keeping). Lebah digembalakan secara berpindah-pindah mengikuti musim nektar 

tanaman. Penetapan tujuan penggembalaan biasanya didasarkan pada kondisi koloni. 

Koloni yang lemah dibutuhkan perawatan untuk memperkuat dan memperbesar 

populasi, sehingga tanaman nektar yang banyak mengandung tepung sari. Koloni yang 

sudah besar siap untuk proses produksi, sehingga lebah digembalakan ke lokasi 

tanaman sumber pakan penghasil nektar. 

Waktu pemanenan madu biasa dilakukan ketika umur dua minggu atau ketika 

musim bunga selesai. Madu lebih baik dipanen ketika sel-sel sarang telah tertutup lilin. 

Pada penelitian menggunakan madu yang dipanen dengan waktu atau umur panen yang 

berbeda yaitu 11 hari, 14 hari dan 17 hari. Berikut adalah gambar skema kerangka pikir 

bisa dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

  

 Peternakan Lebah 

Madu di kawasan 

tanaman Kaliandra 

Hidroximetil 

furfural 

(HMF) 

Keasaman 

Enzim diastase 

merupakan enzim yang 

ditambahkan oleh lebah 

pada saat proses 

pematangan madu 

(Azeredo, 2003) 
Kandungan 

hidroksimetilfurfu

ral maksimal 

50mg/kg (SNI, 

2013) 

Keasaman madu bertambah 

karena adanya asam organic, 

keasaman yang tinggi dapat 

diartikan bahwa madu telah di 

fermentasi beberapa waktu 

(Zerrouk, Fallico, Arena, 

Ballistreri and Boughediri, 

2011) 

Pemanasan juga menyebabkan 

kerusakan pada madu yang 

dicirikan dengan 

meningkatnya indikator HMF 

(Hidroxy Methyl Furfural) 

yang terjadi akibat 

terdegradasinya gula madu 

(Darmawan dan Retno, 2011). 

Persyaratan mutu 

madu menurut SNI 

keasaman maksimal 

50 mL NaOH/kg. 

Kadar keasaman 

dibawah 50 

mengindikasikan 

bahwa tidak adanya 

fermentasi di dalam 

madu. 

 

Sampel madu kaliandra umur 11 hari, 14 hari dan 17 hari di Uji 

Nilai minimum 

enzim diastase dalam 

SNI adalah 3 DN 

(SNI, 2013) 

Madu dengan kualitas berbeda yang 

dipengaruhi umur panen ditinjau dari 

aktivitas enzim diastase, 

hidroksimetilfurfural dan keasaman 

Aktivitas enzim 

diastase 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian adalah umur pemanenan madu bisa meningkatkan atau 

menurunkan nilai dari aktivitas enzim diastase, hidroximetilfurfural dan keasaman pada 

madu kaliandra.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Lebah 

Lebah madu adalah serangga sosial yang termasuk dalam ordo Hymenoptera yang 

artinya “sayap bening”. Ordo Hymenoptera  terdapat 100.000 spesies serangga, 

termasuk lebah, tawon, semut dan rayap. Lebah madu merupakan satu  ordo dengan 

tawon. Lebah madu dapat dibedakan dengan jenis tawon secara mudah berdasarkan 

pada anatomi, fisiologi, dan perilakunya dalam menemukan pakan serta jenis pakannya. 

Tubuh lebah terdiri atas tiga bagian yaitu kepala, dada, dan perut (Saepudin, Fuah, 

Sumantri, Abdullah dan Hadisoesilo 2011). 

Koloni lebah madu terdiri atas dua golongan, yaitu golongan reproduktif (lebah 

jantan dan ratu) dan golongan non-reproduktif (lebah pekerja). Mereka dapat dibedakan 

satu dengan yang lainnya dari bentuk, rupa, warna dan tingkah laku. Satu koloni lebah 

terdapat lebah ratu, lebah pekerja dan lebah pejantan. Tubuh lebah ditutupi 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 

(Situmorang dan Hasanudin, 2014). 

Tubuh lebah madu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu kepala (caput), dada 

(thorax), dan perut (abdomen). Lebah dimasukkan ke dalam kelas insekta karena tidak 

mempunyai kerangka internal, terdapat otot bertaut sebagai penggantinya berupa 

penutup tubuh eksternal yang mengandung kitin. Penutup tubuh sekaligus menutupi 

organ-organ dalam (Novilla, 2007) 

2.2 Klasifikasi Lebah Penghasil Madu 

Kingdom : Animalia 

Phylum  : Arthropoda (Binatang beruas-ruas) 

Kelas  : Insecta (Serangga) 

Subklas  : Pterygota 

Ordo  : Hymenoptera  

Famili  : Apidae 

Genus  : Apis 

Spesies : Apis mellifera 

Sumber: (Sihombing, 2005) 

Kurang lebih 20.000 jenis lebah terdapat di dunia, namun hanya 6 jenis yang 

tergolong lebah penghasil madu. Lebah penghasil madu tersebut, hanya terdapat 2 jenis 

lebah yang dapat diternakkan secara rasional dan ekonomis, yaitu Apis mellifera dan 

Apis cerana. Jenis yang hidup di Asia, termasuk di Indonesia yaitu Apis mellifera 

indica. Berikut adalah gambar Lebah Apis mellifera bisa dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Lebah Apis mellifera 

Budidaya  lebah madu Apis mellifera merupakan salah satu budidaya yang sangat 

menguntungkan. Lebah madu jenis Apis mellifera memiliki daya adaptasi yang cukup 

tinggi dan dapat menghasilkan madu lebih banyak dibandingkan Apis cerana dan Apis 

dorsata (Rahman, 2006). 

 

2.3 Sumber Pakan Lebah 

Makanan pokok lebah adalah polen atau serbuk sari dan nektar atau larutan gula 

yang berasal dari tanaman. Polen merupakan sumber protein dan nektar merupakan 

sumber karbohidrat lebah madu. Kedua jenis makanan diambil oleh lebah dari tanaman, 

khususnya dibagian bunga, pada tanaman karet dan akasia, nektar tidak dikeluarkan dari 

kelenjar yang ada dibagian dasar bunga, melainkan dari tunas daun muda dan pangkal 

daun (Kuntadi, 2012). 

Masa pembungaan tanaman pada umumnya bersifat musiman. Kondisi tersebut 

menyebabkan lebah madu mengalami kelangkaan pangan pada saat tertentu, karena 

makanan lebah, khususnya tepungsari, hanya dapat diperoleh dari bunga. Koloni lebah 

bisa pindah bila masa pembungaan pendek atau produksi madu sedikit, sebaliknya, 

apabila masa pembungaan tanaman cukup panjang maka produksi madu yang 

dihasilkan lebih tinggi. Tanaman pakan harus tersedia dalam jumLah yang cukup dan 

masa pembungaannya berkesinambungan agar koloni lebah berproduksi optimal 

(Kuntadi, 2008).   Beberapa jenis tanaman dan jenis pakan bisa disajikan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Jenis Tanaman dan Jenis Pakan yang dihasilkan 

NO Jenis tanaman Jenis pakan 

1 Aren Pollen 

2 KemLandingan Pollen 

3 Randu Pollen dan nectar 

4 Karet Ekstra flora 

5 Tebu Pollen 

6 Panili Pollen dan nectar 

7 Kelapa Pollen dan nectar 

8 Kopi Pollen dan nectar 

9 Tembakau Pollen 

10 Wijen Pollen dan nectar 

11 Jambu mete Pollen 

12 Lengkeng Pollen dan nectar 

13 Kedondong Pollen dan nectar 

14 Durian Pollen dan nectar 

15 Jambu biji Pollen dan nectar 

16 Salak Pollen 

17 Apel Pollen dan nectar 

18 Delima Pollen 

19 Kesemek Pollen dan nectar 

20 Apokat  Pollen 

21 Blimbing Pollen dan nectar 

22 Macadamia Pollen 

23 Mangga Nektar 

24 Rambutan Nektar 

25 Kaliandra Nektar 

26 Jagung Pollen 

27 Putri malu Pollen 

28 Wedusan Pollen 

29 Akasia Nektar 

30 Sengon Nektar 

31 Sonokeling Nektar 

 

2.4 Madu 

Menurut Standar Nasional Indonesia  (SNI) 01-3545-2013, madu adalah cairan 

manis yang dihasilkan oleh lebah madu berasal dari berbagai sumber nektar. Nektar 

adalah semacam cairan yang dihasilkan oleh  kelenjar nektar tumbuhan, kaya akan 

berbagai bentuk karbohidrat (3-8,7%), seperti sukrosa, fruktosa dan glukosa, 

mengandung sedikit senyawa-senyawa pengandung nitrogen, seperti asam-asam amino, 

amida-amida, asam-asam organik, vitamin-vitamin, senyawa aromatik dan juga 

mineral-mineral. Madu yang telah dimasak mengandung fruktosa 41,0%, glukosa 
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35,0%, sukrosa 1,9%, dekstrin 1,5%, mineral 0,2%, air 17% dan zat-zat lain diantaranya 

asam amino sebanyak 3.5%. 

Produk perlebahan, terutama madu telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai 

makanan yang berkhasiat mengembalikan stamina, menjaga kesehatan dan mampu 

menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti rematik, darah tinggi dan darah 

rendah, sakit pinggang, serta luka bakar (Sayyid, 2006). 

Madu dihasilkan oleh lebah madu dengan memanfaatkan bunga tanaman. 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/randu 

(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). 

Menurut Mundo, Padilla-Zakour, and Worobo (2004) madu dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen seperti Escherichia coli, Listeria monocytogenes, dan 

Staphylococcus aureus. Hal tersebut terlihat dari zona penghambatan yang dihasilkan 

oleh madu yang diberikan pada media yang telah ditanam bakteri-bakteri tersebut. 

Madu dapat menghambat kerusakan daging kalkun kemas (Antony et al., 2006). 

Potongan daging kalkun kemas memiliki umur simpan yang lebih lama daripada 

potongan daging kalkun kemas tanpa penambahan madu dengan menambahkan madu 

dalam konsentrasi tertentu. Dari kedua hasil penelitian dapat terlihat bahwa madu dapat 

berfungsi sebagai antibakteri. 

Madu mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E, K, beta karoten, 

flavonoid, asam fenolik, asam urat dan asam nikotinat. Di dalam madu juga terdapat 

kandungan mineral dan garam atau zat lain seperti zat besi,  sulfur, magnesium, 

kalsium, kalium, khlor, natrium, fosfor dan sodium serta antibiotika dan enzim 

pencernaan. Rata-rata komposisi madu adalah 17,1 % air; 82,4 % karbohidrat;0,5 % 

protein, asam amino, vitamin dan mineral. Karbohidrat madu termasuk tipe sederhana, 

dimana karbohidrat  tersebut terdiri dari 38,5 % fruktosa dan 31 % glukosa (Oka, 

Ratnayani dan Listya 2010). 

2.5 Enzim diastase 

Enzim diastase merupakan enzim yang ditambahkan oleh lebah pada saat proses 

pematangan madu. Enzim diastase (amilase) mencerna pati maltosa dan relatif stabil 

terhadap panas dan lama penyimpanan. Enzim juga banyak mengkatalisis konversi gula 

lainnya dan terutama bertanggung jawab untuk pola gula pada madu. Enzim diastase 

memilki peran penting untuk menilai kualitas madu dan digunakan sebagai indikator 

kemurnian madu karena enzim tersebut berasal dari tubuh lebah. Nilai minimum dari 

enzim diastase dalam SNI adalah 3 diastase number (DN). Aktivitas enzim tersebut 

akan  berkurang akibat dari penyimpanan dan pemanasan madu. Di beberapa negara 

aktivitas enzim diastase digunakan sebagai indikator untuk kemurnian dan kesegaran 

madu (Azeredo, De Souza and Dutra, 2003). 

Achmadi (1991) menyatakan bahwa enzim diastase dihasilkan oleh air liur lebah 

dan menunjukkan semakin tinggi nilai enzim tersebut maka semakin banyak liur lebah 
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yang terdapat pada madu. Semakin tinggi kandungan enzim diastase yang diperoleh, 

maka madu tersebut mencerminkan kemurniannya. 

Aktivitas enzim diastase merupakan parameter yang bisa digunakan sebagai 

indikator kemurnian madu karena enzim tersebut berasal dari tubuh lebah. Enzim 

diastase adalah suatu enzim yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi dekstrin dan 

maltosa. Enzim  akan rusak jika berada dalam suhu 60-80C (Sihombing, 2005). 

2.6 Hidroximetilfurfural (HMF) 

Hidroximetilfurfural (HMF) yang terdapat dalam madu merupakan senyawa kimia 

yang dihasilkan dari perombakan monosakarida madu (glukosa dan  fruktosa), dalam 

suasana asam dan dengan bantuan kalor (panas) (Achmadi, 1991). Kadar 

hidroksimetilfurfural merupakan salah satu indikator kerusakan madu oleh pemanasan 

yang berlebihan maupun karena pemalsuan dengan gula invert. Warna madu akan 

semakin gelap seiring meningkatnya kadar hidroksimetilfurfural  karena oksigen dari 

udara akan mengoksidasi hidroksimetilfurfural sehingga membentuk warna gelap pada 

madu (Bogdanov, Kaspar, and Livia, 2004). 

Pemeriksaan derajat pemanasan madu dapat dilakukan analisa terhadap keaktifan 

enzim diastase dan kadar hidroksimetilfurfural. Pemanasan berlebihan menyebabkan 

keaktifan enzim diastase menurun dan kadar HMF meningkat. Madu palsu atau tiruan 

bisa diindikasikan dengan keaktifan enzim diastase 0 dan kadar HMF>50 mg/kg.  

2.2 Keasaman 

Menurut Mundo, Padilla and Worobo (2004) ada beberapa faktor yang 

menyebabkan madu memiliki aktivitas antibakteri, antara lain keasaman, tekanan 

osmotik, dan hidrogen peroksida. Komponen tambahan pada madu seperti asam 

aromatik dan komponen fenol juga berperan dalam aktivitas antibakteri. 

Keasaman yang tinggi dapat berpengaruh pada komponen sel, jumLah sel dan 

memberikan pengaruh yang merugikan terhadap struktur sel. Dengan keasaman yang 

tinggi, keasaman memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan 

kelangsungan hidup bagi sel bakteri. Setiap spesies memiliki kisaran optimum 

keasaman untuk pertumbuhan. Ketika pH turun sampai batas terendah untuk 

pertumbuhan bakteri, tidak hanya sel bakteri yang akan berhenti pertumbuhannya tetapi 

bakteri juga akan kehilangan kemampuan hidupnya (Hariyati, 2010). 

Madu dapat digolongkan kedalam kelompok makanan asam, karena pH nya yang 

cukup rendah, yakni 3.4-6.1. Madu yang kaya mineral akan memiliki nilai pH yang 

tinggi. Nilai pH yang cukup rendah  dari madu  sebabkan oleh beberapa kandungan 

asam organik yang terdapat dalam madu. Asam-asam utama yang berhasil didefinisikan 

dalam madu antara lain asetat, butirat, format, glukonat, laktat, maleat, oksalat, 

pyroglutamat, sitrat, suksinat, glikolat, α-ketoglutarat, piruvat, 2/3-fofogliserat, α/β-

gliserofosfat dan glukosa-6-fosfat. Asam glukonat adalah asam yang utama dalam 

madu, dihasilkan oleh dektrosa melalui enzim yang ditemukan dalam madu (glukosa 

oksidase). Derajat keasaman  sendiri akan mencegah pertumbuhan berbagai macam 

bakteri. Inhibine adalah aktifitas antibakterial yang dapat diamati dan ditemukan dalam 

madu murni yang belum mengalami pengolahan, pemanasan. Inhibine dinyatakan 
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sebagai pembentuk enzim dan akumulasi dari hidrogen peroksida (H2O2) yang telah 

dikenal sebagai antibiotik yang efektif untuk beberapa tahun. 

Asam utama yang terdapat dalam madu adalah asam glutamat. Sedangkan asam 

organik yang terdapat dalam madu adalah asam asetat,  butirat, format, suksinat, 

glikolat, malat, proglutamat, sitrat, dan piruvat. Madu terdapat hormon gonadotropin 

yang merangsang alat reproduksi lebah ratu dan membantu dalam proses pematangan 

telur (Susanto, 2007). 

2.8 Persyaratan Mutu Madu 

Persyaratan kualitas madu menurut SNI 01-3545-2013 menyatakan syarat 

terpenuhi kualitas madu untuk aktivitas enzim diastase minimal 3 DN, 

hidroksimetilfurfural maksimal 50 mg/kg dan keasaman maksimal 50 mL NaOH/kg. 

Penetapan standar kualitas madu pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi 

konsumen dari produk madu yang baik dari pemalsuan. Persyaratan mutu madu tampak 

pada Tabel 2: 

Tabel 2. Standar Mutu Madu berdasarkan SNI 01-3545-2013 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

A Uji Organoleptik   

1  Bau  Khas Madu 

2 

B 

Rasa 

Uji laboratories 

 Khas Madu 

1 Aktivitas enzim diastase DN min 3*
) 

2 Hidroksimetilfurfural (HMF) mg/kg maks 50 

3 Kadar air %b/b maks 22 

4 Gula pereduksi (dihitung sebagai 

glukosa) 

%b/b min 65 

5 

 

Sukrosa %b/b maks 5 

 

6 Keasaman mL NaOH/kg maks 50 

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

8 Abu %b/b maks 0,5 

9 Cemaran logam 

9.1 Timbal (Pb) 

9.2 Cadmium (Cd) 

9.3 Merkuri (Hg) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

maks 2,0 

maks 0,2 

maks 0,03 

10 Cemaran arsen (As) mg/kg maks 1,0 

11 Kloramfenikol  tidak terdeteksi 

12 Cemaran mikroba: 

12.1 Angka lempeng total (ALT) 

12.2 Angka paling mungkin (APM) 

koliform 

12.3 Kapang dan khamir 

 

 

koloni/g 

APM/g 

 

koloni/g 

 

 

<5x10
3 

<3 

 

<1x10
1 

 

   Sumber : SNI 01-3545-2013 
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2.9 Tanaman Kaliandra 

Kaliandra merupakan salah satu leuguminosa pohon atau semak yang memiliki 

beberapa spesies, satu diantaranya yang paling banyak dikenal adalah jenis kaliandra 

bunga merah (Calliandra calothyrsus). Kaliandra dapat beradaptasi pada berbagai jenis 

tanah asam, ketinggian tempat diatas 1700 m dpl, dan curah hujan yang tiggi antara 

2000-2400 mm/tahun. Pemanfaatan daun kaliandra sebagai hijauan pakan ternak telah 

banyak dilakukan, umumnya petani yang berada di areal kawasan kehutanan atau 

perkebunan, Peternak umumnya memberikan daun kaliandra dalam bentuk segar karena 

lebih disukai ternak, tetapi kadang kala dilayukan dahulu untuk menurunkan kadar 

tanninnya (Djaja, Kuswaryan, and Tanuwiria, 2014). 

Kaliandra merupakan tanaman yang tergolong dalam kelompok leguminosa dan 

banyak dimanfaatkan peternak sebagai pakan. Kaliandra cukup potensial sebagai pakan 

sumber protein yaitu mengandung 20-25%. Tanaman kaliandra berasal dari Meksiko, 

Amerika Tengah, masuk ke Indonesia pada tahun 1936 lewat pulau Jawa. Tanaman 

kaliandra masuk ke pulau Jawa berasal dari Guatemala selatan yaitu spesies Caliandra 

calothyrsus berbunga merah dan  Caliandra tetragona berbunga putih, Caliandra 

calothyrsus memiliki ketinggian tanaman berkisar antara 4-6 m, akan tetapi apabila 

lingkungan memungkinkan dapat tumbuh sampai 12 m dengan diameter  batang  

mencapai  30 cm. Daun kaliandra berwarna hijau gelap, kanopi melebar ke samping, 

dan sangat padat. Tipe daun kaliandra merupakan daun majemuk yang berpasangan 

(Willyan  et al.,  2007). 

Jenis tanaman kaliandra merupakan salah satu spesies serbaguna yang popular, 

mudah ditanam, cepat tumbuh dan dapat dipangkas secara berulang-ulang, oleh karena 

itu pada beberapa daerah di Indonesia dikembangkan sebagai kayu bakar, tanaman 

pelindung, tanaman reklamasi dan konservasi tanah, pupuk hijau, pakan lebah sebagai 

pakan hijauan (Kurniaty, Bustomi dan Widyati, 2013). Utomo dan Suwignyo (2015) 

melaporkan bahwa umur pemanenan pertama untuk hijauan pakan ternak kaliandra 

sebaiknya pada umur 9-12 bulan, dan seterusnya dapat dipanen setiap 4-6 kali setahun 

tergantung kondisi tanahnya. Kandungan nutrien tanaman menurun dengan makin tua 

umur tanaman. Kadar protein akan menurun dengan makin tuanya umur tanaman, 

sedangkan kadar serat kasar akan meningkat dengan makin tua umur tanaman. Tinggi 

tanaman (pohon) kaliandra dapat mencapai 8 m. Tanaman kaliandra dapat tumbuh di 

dataran rendah hingga ketinggian 1.500 m dpl., toleran terhadap tanah yang kurang 

subur, dapat tumbuh cepat, dan berbintil akar sehingga mampu menahan tanah dan air. 

Tanaman Kaliandra (Caliandra calothyrsus) disajikan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Kaliandra (Caliandra calothyrsus)  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di penggembalaan lebah madu areal perkebunan 

kaliandra yang terletak di Desa Parang Kec. Banyakan, Kediri untuk pengambilan 

sampel madu. Analisa kandungan aktivitas enzim diastase, Hidroximetilfurfural (HMF) 

dan keasaman pada sampel madu dilakukan di Unit Layanan Pengujian Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian dilaksanakan mulai bulan April 

sampai Mei 2015. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan yaitu madu kaliandra yang diambil dari 

peternakan lebah madu yang digembalakan pada areal tanaman kaliandra tepatnya 

Dusun Klepu Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Masing-masing 

sampel madu diambil 10 botol yang berbeda untuk dilakukan pengujian berdasarkan 

SNI (2013) madu diambil sebanyak 100 mL dan dilakukan pengujian.  

3.2.1 Alat dan Bahan 

Sampel yang digunakan adalah madu yang diperoleh dari areal perkebunan 

kaliandra yang terletak di Desa Parang Kec. Banyakan, Kediri. Peralatan yang 

digunakan dalam penelitian  antara lain adalah Spektrofotometer merk Agilent 8453 UV 

dengan panjang gelombang pada 570 nm untuk uji aktivitas enzim diastase dan alat 

Spektrofotometer merk Agilent 8453 UV-Visible. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode percobaan. Adapun 

pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan laboratorium yang meliputi 3 perlakuan 

dengan 5 ulangan. 

Perlakuan yang digunakan adalah: 

P1 : Madu yang dipanen umur 11 hari 

P2 : Madu yang dipanen umur 14 hari 

P3 : Madu yang dipanen umur 17 hari 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel pengamatan meliputi aktivitas enzim diastase, hidroximetilfurfural 

(HMF) dan keasaman. 

a. Diastase Number (DN) 

1. Timbang 5 g madu, tambahkan 10-15 mL air dan 2,5 mL dapar asetat pH 5,3 

2. Larutan diaduk, pindahkan kedalam labu ukur 25 mL yang berisi 1,5 mL larutan 

NaCL 0,5 M 

3. Tepatkan sampai garis tanda dengan air, kocok 

4. Pipet 10 mL larutan kedalam tabung reaksi letakkan dalam penangas air (incubator) 

pada suhu 40C 

5. Letakkan juga larutan pati 1% dalam incubator 
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6. Setelah 15 menit, pipet 5 mL larutan pati dan masukkan kedalam 10 mL larutan 

sampel 

7. Kocok, hidupkan stopwatch 

8. Setiap interval waktu tertentu pipet 1 mL campuran (No 7) dan tambahkan 10 mL 

larutan iodium 0,0007 N 

9. Kocok, encerkan dengan air sampai volume sama dengan percobaan standarisasi 

10. Amati absorban 

11. Lanjutkan pengambilan larutan dalam waktu selang tertentu sampai diperoleh nilai 

A<0,235 

12. Buat grafik A vs menit, hitung waktu pada A=0,235 

13. Jika 300 dibagi nilai ini menunjukkan aktivitas enzim diastase (DN) 

14. Standarisasi larutan iod : pipet 5 mL larutan pati kedalam 10 mL H2O, campur 

homogeny, kemudian pipet 10 mL tambahkan 10 mL larutan iod encer (bila perlu 

diencerkan dengan H2O untuk mencapai A = 0,760 ± 0,02). 

 

b. Kadar Hidroksimetilfurfural 

Sampel ditimbang 5 g, dilarutkan dengan 25 mL air suling, aduk homogen 

kemudian dipindahkan kedalam labu ukur 50 mL, ditambahkan 0,5 mL pereaksi 

Carrez 1 dan 2, kemudian ditambahkan air suling sampai garis tanda, dikocok, 

kemudian disaring. Hasil saringan dipipet 5 mL dimasukkan kedalam tabung reaksi 

dan ditambahkan 5 mL air suling, dikocok. Sebagai pembanding campurkan 5 mL air 

dan 5 mL larutan 0,2% natrium bisulfit. Amati larutan sampel absorbansinya pada 

panjang gelombang 284 nm dan 336 nm. 

c. Total Keasaman 

1. Timbang 10 g contoh uji dalam erlenmeyer 250 mL 

2. Tambahkan 75 mL air suling bebas CO2 dan beberapa tetes indicator PP 1% 

dalam etanol 

3. Titrasi dengan larutan NaOH 0.1N sampai larutan berwarna pink. 

 

3.5 Analisis Data 

Data hasil percobaan yang di rancang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

mengikuti model sebagai berikut:  

Yij = µ+ ᾳi + €ij 

 

Keterangan: 

Yij : Hasil pengamatan ke-i, ulangan ke-j 

 : Nilai tengah umum 

ᾳi : Pengaruh perlakuan ke-i  

€ij : Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

i : 1,2,..…3 

j : 1,2,…..5 
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Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (Anova) pengaruh 

umur pemanenan madu terhadap aktivitas enzim diastase, hidroximetilfurfural dan 

keasaman pada Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 3. Analisis ragam atau anova pengaruh perlakukan terhadap enzim diastase, 

hidroximetilfurfural dan keasaman. 

SK Db JK KT F. Hitung F. 5% F. 1% 

Perlakuan t-1 JK 

perlakuan 

JK perlakuan/ 

(t-1) 

KT perlakuan/ 

KT galat 

  

Galat t(r-1) JK galat JK galat/ 

t(r-1) 

   

Total tr-1 JKT     

 

Selanjutnya apabila terdapat pengaruh yang nyata maka untuk mengetahui 

perlakuan yang optimal dalam umur pemanenan madu menggunakan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) sebagai berikut: 

BNTα = tα/2 , dbs. Sȳ 

    = tα/2 , dbs  
2𝐾𝑇𝐺

𝑢
 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Madu merupakan cairan manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari nektar bunga 

atau sekresi bagian tanaman yang dikumpulkan, dirubah dan digabungkan dengan 

substansi spesifik dari lebah serta disimpan dalam sisiran lebah. 

2. Hidroksimetilfurfural adalah produk dekomposisi fruktosa, dalam madu segar  

hidroksimetilfurfural terdapat dalam jumlah yang sedikit dan akan meningkat akibat 

penyimpanan dan pemanasan.  

3. Madu berdasarkan asal nektarnya dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu: madu 

flora, madu ekstra flora, dan madu embun.  

4. Apis Mellifera merupakan jenis lebah hutan yang dibudidayakan hampir disemua 

negara termasuk Indonesia. 

5. Kaliandra (Calliandra calothyrsus) merupakan tanaman yang tergolong dalam 

kelompok leguminosa dan banyak dimanfaatkan peternak sebagai pakan. 

6. Pemanenan merupakan suatu proses dimana madu dipanen dari sisiran atau sarang 

lebah dengan menggunakan ekstraktor. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian berada di kawasan areal tanaman 

kaliandra bunga merah (Calliandra calothyrsus). Penggembalaan lebah Apis mellifera 

berlokasi di kaki Gunung Wilis Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Jawa 

Timur. Di daerah penggembalaan lebah memiliki ketinggian tempat 1115 mdpl dengan 

suhu udara 23- 26
º
C.  

Jarak lokasi antar peternakan lebah madu satu dengan yang lainnya sekitar kurang 

lebih 50-100 meter, dikarenakan lokasi  jauh dari pemukiman padat penduduk, sehingga 

ancaman dari gangguan manusia relatif rendah. Keseharian lebah  mencari pakan untuk 

kelangsungan hidup anggota koloninya sehingga sumber pakan dan jarak pakan harus 

diperhatikan lebih oleh para peternak lebah madu. Pada lokasi penggembalaan lebah jarak 

sumber pakan harus diperhatikan lebih oleh para peternak lebah madu. 

4.2 Pengaruh Umur Pemanenan Terhadap Aktivitas Enzim Diastase Madu 

Berdasarkan hasil pengamatan di laboratorium ternyata Aktivitas Enzim Diastase 

Madu tampak seperti Lampiran 1. Setelah data dianalisis ragam menunjukan bahwa 

interaksi dan perlakuan umur pemanenan 11, 14 dan 17 hari menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap aktivitas enzim diastase pada masing-masing perlakuan. 

Adapun rataannya dapat diterangkan seperti Tabel 4. 

Tabel 4. rata-rata aktivitas enzim diastase 

Perlakuan Enzim Diastase (DN) 

P1 5,79±0,07
a
 

P2 7,33±0,15
b
 

P3 11,12±0,07
c
 

Keterangan : Nilai rataan pada kolom yang sama dengan notasi berbeda menunjukkan 

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

Data pada Tabel 4 menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata dimana 

terdapat kenaikan pada setiap umur pemanenan. Madu yang dipanen umur 11 hari 

mempunyai rata-rata enzim diastase terendah yaitu 5,79±0,07
c
 kemudian berturut-turut 

meningkat pada pemanenan umur 14 hari yaitu 7,33±0,15
b
, dan pemanenan madu umur 17 

hari yaitu 11,12±0,07
a
. Kenaikan enzim diastase pada P2 sebesar 26,60% dan P3 kenaikan 

enzim diastase semakin besar yaitu 51,71%. Perlakuan memberikan pengaruh yang sangat 

nyata disebabkan karena madu tersimpan lebih lama di dalam sarang sebelum dipanen 

yang sesuai dengan pendapat (Voldřich, Rajchl, Cizkova and Cuhra et al., 2009) yang 

menyatakan bahwa Enzim diastase dihasilkan oleh air liur lebah dan menunjukkan 

semakin tinggi nilai enzim tersebut maka semakin banyak liur lebah yang terdapat pada 

madu. Semakin tinggi kandungan enzim diastase yang diperoleh, maka madu tersebut 

mencerminkan kemurniannya. Pemanasan pada suhu di atas 40C menyebabkan aktivitas 

enzim diastase menurun bahkan pada suhu tinggi menyebabkan enzim tersebut mati.  

Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa ketiga perlakuan memiliki 

aktivitas enzim diastase yang baik yaitu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3545-
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2013 menyebutkan bahwa aktivitas enzim diastase madu yang baik minimal 3 DN. (Qamer 

et al., 2008) menyebutkan bahwa tidak boleh kurang dari atau sama dengan 8, pada 

beberapa jenis madu aktivitas enzim diastase juga lebih dari atau sama dengan 3 

(hidroksimetilfurfural tidak boleh lebih dari 15mg/kg). 

Pemanasan juga menyebabkan kerusakan pada madu yang dicarikan dengan 

meningkatnya indikator HMF (Hidroxy Methyl Furfural) yang terjadi akibat 

terdegradasinya gula madu (Darmawan dan Retno, 2011). Hariyati (2010) menjelaskan 

proses kimia dari nektar menjadi madu terjadi di dalam perut lebah ketika enzim invirtase 

mengubah sukrosa (disakarida) menjadi glukosa dan fruktosa yang keduanya merupakan 

monosakarida. Enzim diastase pada madu dapat mengubah pati menjadi glukosa dengan 

menggunakan iodin yang disertai dengan perubahan warna larutan. Hidrolisis pati dapat 

dilakukan oleh asam atau enzim. Jika pati dipanaskan dengan asam akan terurai menjadi 

molekul-molekul yang lebih kecil secara berurutan, dan hasil akhirnya adalah glukosa. 

Sumber pakan lebah madu juga menyebabkan perbedaan aktivitas enzim diastase 

contohnya citrus yang mengandung sedikit enzim diastase. Faktor lain yang menyebabkan 

nilai enzim diastase adalah perbedaan pH alami pada madu dan pola pencarian nektar 

(Voldřich et al., 2009).   

4.3  Pengaruh Umur Pemanenan Terhadap Hidroximetilfurfural (HMF) Madu 

Berdasarkan hasil pengamatan di laboratorium ternyata Hidroksimetilfurfural 

Madu tampak seperti Lampiran 2. Setelah data dianalisis ragam menunjukan bahwa 

interaksi dan perlakuan umur pemanenan 11, 14 dan 17 hari menunjukan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap hidroksimetilfurfural pada masing-masing perlakuan. 

Adapun rataannya dapat diterangkan seperti Tabel 5. 

Tabel 5.  Hasil rata-rata Hidroksimetilfurfural (HMF) 

Perlakuan 
Hidroksimetilfurfural 

(mg/kg) 

P1 5,42±0,12
b
 

P2 7,62±0,06
c
 

P3 4,48±0,09
a
 

Keterangan : Nilai rataan pada kolom yang sama dengan notasi berbeda menunjukkan 

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

Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3545-2013 menyebutkan bahwa 

hidroksimetilfurfural yang baik maksimal 50 mg/kg. Data pada Tabel 5 menunjukkan 

bahwa pengaruh perlakuan umur pemanenan menyebabkan kadar hidroksimetilfurfural 

menurun. Kadar hidroksimetilfurfural pada madu yang dipanen umur 11 hari sebesar 

5,42±0,12
b
 dan meningkat pada pemanenan umur 14 hari sebesar 7,62±0,06

c
. Nilai kadar 

hidroksimetilfurfural terendah terdapat pada pemanenan umur 17 hari yaitu 4,48±0,09
a
. 

Kenaikan kadar hidroksimetilfurfural juga disebabkan oleh suhu penyimpanan. Glukosa 

dan xylosa akan terdegradasi menjadi furfural dan hidroksimetilfurfural pada suhu dan 

tekanan tinggi, jika furfural dan hidroksimetilfurfural terdekomposisi lanjut, akan didapat 

asam levulinat dan asam formiat (Osvaldo, Panca dan Faizal, 2012). Warna madu akan 

semakin gelap seiring meningkatnya kadar hidroksimetilfurfural karena oksigen dari udara 

akan mengoksidasi hidroksimetilfurfural sehingga membentuk warna gelap pada madu 
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(Bogdanov, Ruoff, and Persano Oddo 2004). Pemanasan juga menyebabkan kerusakan 

pada madu yang dicirikan dengan meningkatnya hidroksimetilfurfural yang terjadi akibat 

terdegradasinya gula madu (Darmawan dan Retno, 2011). Hubungan suhu dan 

hidroksimetilfurfural tersaji pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik Hubungan Suhu dan Hidroksimetilfurfural 

 da Silva et al. (2016) menyatakan bahwa hidroksimetilfurfural dibentuk oleh 

dekomposisi monosakarida atau reaksi Mallard, ketika madu dipanaskan atau disimpan 

dalam waktu yang lama. Faktor-faktor lain dapat mempengaruhi kadar 

hidroksimetilfurfural seperti profil gula, adanya asam organik, pH, kadar air, Aw, dan 

sumber bunga. Meningkatnya konsentrasi asam dan waktu hidrolisis akan menyebabkan 

meningkatnya kadar hidroksimetilfurfural (Susmiati, Setyaningsih, dan Sunarti, 2012). 

Konsentrasi hidroksimetilfurfural berkolerasi positif dengan tingginya keasaman (pH<4). 

Skema karbohidrat menjadi hidroksimetilfurfural tersaji pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Skema Karbohidrat Menjadi Hidroksimetilfurfural 

Tingginya nilai hidroksimetilfurfural pada madu juga dapat menjadi indikasi 

pemalsuan dengan menambahkan gula invert, karena hidroksimetilfurfural dapat 

diproduksi oleh gula pemanasan dengan adanya asam untuk inverse sukrosa. 

Nilai kadar hidroksimetilfurfural terendah pada pemanenan umur 17 hari 

disebabkan oleh suhu pada kawasan penggembalaan yang menurun karena hujan yang 

terjadi pada malam hari sebelum dilakukan pemanenan umur 17. Sesuai dengan pendapat 

(Kowalski, 2013) menyatakan bahwa madu segar tidak mengandung hidroksimetilfurfural 
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atau berisi dalam jumLah kecil, pemanasan atau lama penyimpanan dapat ditandai dengan 

tingkat hidroksimetilfurfural yang tinggi dan pengaruh suhu yang tinggi dapat berpengaruh 

pada pembentukan hidroksimetilfurfural dalam madu. 

Hidroximetilfurfural yang terdapat dalam madu merupakan senyawa kimia yang 

dihasilkan dari perombakan monosakarida madu (glukosa dan fruktosa), dalam suasana 

asam dan dengan bantuan kalor (panas). Kadar hidroksimetilfurfural dapat menjadi 

indikator kerusakan madu oleh pemanasan yang berlebihan atau karena pemalsuan dengan 

gula invert. Semakin lama penyimpanan semakin tinggi kadar hidroksimetilfurfural madu, 

tetapi kenaikan kadar hidroksimetilfurfural tersebut tergantung pada suhu penyimpanan 

(Achmadi, 1991). 

4.4 Pengaruh Umur Pemanenan Terhadap Keasaman Madu 

Berdasarkan hasil pengamatan di laboratorium ternyata Keasaman Madu tampak 

seperti Lampiran 3. Setelah data dianalisis ragam menunjukan bahwa interaksi dan 

perlakuan umur pemanenan 11, 14 dan 17 hari menunjukan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap keasaman pada masing-masing perlakuan. Adapun rataannya dapat 

diterangkan seperti Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil rata-rata Keasaman 

Perlakuan Keasaman (mL NaOH/kg) 

P1 29,43±0,19
c
 

P2 29,12±0,02
b
 

P3 28,42±0,19
a
 

Keterangan : Nilai rataan pada kolom yang sama dengan notasi berbeda menunjukkan 

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

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa perlakuan pada madu yang dipanen umur 

11 hari mempunyai rata-rata keasaman tertinggi yaitu 29,43±0,19
c 
kemudian berturut-turut 

menurun pada pemanenan hari ke 14 yaitu 29,12±0,02
b 

dan pemanenan umur ke 17 yaitu 

28,42±0,19
a
. Umur pemanenan berpengaruh sangat nyata pada penurunan keasaman madu 

kaliandra. Hal ini didukung oleh pendapat Hariyati (2010) bahwa keasaman yang tinggi 

dapat berpengaruh pada komponen sel, jumLah sel dan memberikan pengaruh yang 

merugikan terhadap struktur sel dengan keasaman yang tinggi, keasaman memiliki 

pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup bagi sel bakteri. 

Setiap spesies memiliki kisaran optimum keasaman untuk pertumbuhan. Ketika pH turun 

sampai batas terendah untuk pertumbuhan bakteri, tidak hanya sel bakteri yang akan 

berhenti pertumbuhannya tetapi bakteri juga akan kehilangan kemampuan hidupnya. 

Keasaman bebas merupakan parameter penting yang berkaitan dengan kerusakan 

mad. Hal tersebut ditandai dengan adanya asam organik dalam kesetimbangan dengan 

lakton, ester internal dan beberapa ion anorganik seperti fosfat, sulfat dan klorida. Codex 

Alimentarus (2001) menetapkan nilai maksimum keasaman yaitu 50,00 meq kg-1. Adanya 

asam organik yang berbeda, asal geografis, musim panen, dan areal penggembalaan  dapat 

mempengaruhi keasaman madu. Keasaman madu penting sebagai komponen rasa dan 

aroma dari madu. Nilai keasaman madu yang turun bisa menyebabkan bau khas dari madu 

berkurang. 
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Madu dapat digolongkan kedalam kelompok makanan asam, karena pH nya yang 

cukup rendah, yakni 3.4-6.1. Madu yang kaya mineral akan memiliki nilai pH yang tinggi. 

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

organik yang terdapat dalam madu. Asam-asam utama yang berhasil didefinisikan dalam 

madu antara lain asetat, butirat, format, glukonat, laktat, maleat, oksalat, pyroglutamat, 

sitrat, suksinat, glikolat,  α-ketoglutarat, piruvat, 2/3-fofogliserat, α/β-gliserofosfat dan 

glukosa-6-fosfat. 

Menurut Koot (1980) dan Budiwijono (2002), asam di dalam madu yang paling 

utama adalah asam glukoma, piroglutamat, piruvat asam alfa ketoglutarat. Kandungan 

asam dalam madu sangat berperan dalam pembentukan cita rasa asam dan ketsabilan 

jumLah mikroorganisme. Kandungan asam yang tinggi akan meningkatkan rasa asam 

madu dan merangsang terjadinya fermentasi oleh bakteri maupun mikroba lain. Kadar 

asam yang meningkat pada madu diduga disebabkan oleh fermentasi dan aktivitas enzim. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pengaruh umur pemanenan madu mempengaruhi kualitas aktivitas enzim diastase, 

hidroximetilfurfural dan keasaman. Kandungan enzim diastase terbaik dihasilkan pada P3 

yaitu umur pemanenan hari ke-17 dengan nilai 11,12 DN  dikarenakan madu tersimpan 

lebih lama di dalam sarang sebelum dipanen, dan kandungan hidroksimetilfurfural  terbaik 

dihasilkan pada P3 dengan nilai 4,48 mg/kg dan keasaman terbaik dihasilkan pada P3 

dengan nilai 28,42 mL NaOH/kg. 

5.2 Saran 

Masih perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh umur pemanenan 

madu terhadap jenis tanaman madu yang lain. Selain itu penelitian ini perlu  

disempurnakan dengan penelitian lebih lanjut sehingga dapat diterapkan pada peternakan 

rakyat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prinsip Pengujian Enzim Diastase 

1. Timbang 5 g madu, tambahkan 10-15 mL air dan 2,5 mL dapar asetat Ph 5,3 

2. Larutan diaduk, pindahkan kedalam labu ukur 25 mL yang berisi 1,5 mL larutan 

NaCL 0,5 M 

3. Tepatkan sampai garis tanda dengan air, kocok 

4. Pipet 10 mL larutan kedalam tabung reaksi letakkan dalam penangas air (incubator) 

pada suhu 40C 

5. Letakkan juga larutan pati 1% dalam incubator 

6. Setelah 15 menit, pipet 5 mL larutan pati dan masukkan kedalam 10 mL larutan 

sampel 

7. Kocok, hidupkan stopwatch 

8. Setiap interval waktu tertentu pipet 1 mL campuran (No 7) dan tambahkan 10 mL 

larutan iodium 0,0007 N 

9. Kocok, encerkan dengan air sampai volume sama dengan percobaan standarisasi 

10. Amati absorban 

11. Lanjutkan pengambilan larutan dalam waktu selang tertentu sampai diperoleh nilai 

A<0,235 

12. Buat grafik A vs menit, hitung waktu pada A=0,235 

13. Jika 300 dibagi nilai ini menunjukkan aktivitas enzim diastase (DN) 

14. Standarisasi larutan iod : pipet 5 mL larutan pati kedalam 10 mL H2O, campur 

homogeny, kemudian pipet 10 mL tambahkan 10 mL larutan iod encer (bila perlu 

diencerkan dengan H2O untuk mencapai A = 0,760 ± 0,02). 

 

Data Enzim Diastase 

Ulangan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 

U1 5.90 7.10 11.00 

U2 5.70 7.50 11.20 

U3 5.80 7.30 11.10 

U4 5.75 7.40 11.15 

U5 5.78 7.35 11.13 

JumLah 28.93 36.65 55.58 

Rata-rata 5.79 7.33 11.12 

SD 0.07 0.15 0.07 
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Faktor Koreksi  FK =
𝑌2

𝑛
 

                            =
121,152

15
 

               = 978,49 

JK Total =  𝑌𝑖𝑗2- FK

r

j=1

t

i=1

 

=  5,902 + 5,702 + 5,802 + ⋯+ 11,132 − 978,49 

   = 75,336 

JK Perlakuan=  
Yt2

r 
 - FK

3

i=1

 

            =
28,932+36,652+55,582

5
− 978,49 

           = 75,20 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

     = 75,336 – 77,20 

     = 0,13 

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db perlakuan 

            = 75,20 / 2 

            = 37,60 

KT Galat = JK Galat / db Galat 

     = 0,13/ 12 

     = 0,01 

F Hitung = KT Perlakuan / KT Galat 

    = 37,60 / 0,01 

    = 3760,00 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 2 75,20 37,60 3760** 3,89 6,93 

Galat 12 0,13 0,01       

Total 14 0,01         

Keterangan: F Hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P>0,01) terhadap Enzim Diastase. 

𝐵𝑁𝑇𝛼 =  tα. dfe x 
 2 (MSe)

r
 

             = 2,179 x 
 2 (0,01)

5
 = 0,13 

 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P1 5,79 A 

P2 7,33 B 

P3 11,12 C 
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Lampiran 2. Prinsip Pengujian Hidrosimetilfurfural (HMF) 

Sampel ditimbang 5 g, dilarutkan dengan 25 mL air suling, aduk homogen kemudian 

dipindahkan kedalam labu ukur 50 mL, ditambahkan 0,5 mL pereaksi Carrez 1 dan 2, 

kemudian ditambahkan air suling sampai garis tanda, dikocok, kemudian disaring. Hasil 

saringan dipipet 5 mL dimasukkan kedalam tabung reaksi dan ditambahkan 5 mL air suling, 

dikocok. Sebagai pembanding campurkan 5 mL air dan 5 mL larutan 0,2% natrium bisulfit. 

Amati larutan sampel absorbansinya pada panjang gelombang 284 nm dan 336 nm. 

Ulangan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 

U1 5,23 7,71 4,36 

U2 5,56 7,55 4,61 

U3 5,39 7,63 4,48 

JumLah 16,18 22,89 8,84 

Rata-rata 5,39 7,63 4,42 

SD 0,17 0,08 0,08 

 

Faktor Koreksi  FK =
𝑌2

𝑛
 

        =
82,802

15
 

               = 457,03 

K Total =  𝑌𝑖𝑗2- FK

r

j=1

t

i=1

 

=  5,232 + 5,562 + 5,392 + ⋯+ 4,422 − 457,03 

 = 57,59 

JK Perlakuan=  
Yt2

r 
 - FK

3

i=1

 

            =
27,092+38,092+22,232

5
− 978,49 

           = 41,98 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

     = 57,59– 41,98 

     = 15,61 

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db perlakuan 

            = 41,98 / 2 

            = 41,98 

KT Galat = JK Galat / db Galat 

     = 15,61/ 12 

     = 1,30 

F Hitung = KT Perlakuan / KT Galat 

    = 37,60 / 0,01 

    = 3418,34 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 2 41,98 20,99 16,14** 3,89 6,93 

Galat 12 15,61 1,30       

Total 14 1,11         

Keterangan: F Hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P>0,01) terhadap Hidroksimetilfurfural (HMF). 

 

𝐵𝑁𝑇𝛼 =  tα. dfe x 
 2  MSe 

r
 

             = 2,179 x 
 2  0,01 

5
 

 = 0,13 
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Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P3 4,48 A 

P1 5,42 B 

P2 7,62 C 
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Lampiran 3. Prinsip Pengujian Keasaman. 

Timbang 10 g contoh uji dalam Erlenmeyer 250 mL 

Tambahkan 75 mL air suling bebas CO2 dan beberapa tetes indicator pp 1% dalam etanol 

Titrasi dengan larutan NaOH 0.1 N sampai larutan berwarna pink 

Ulangan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 

U1 29.12 29.13 28.11 

U2 29.64 29.14 28.62 

U3 29.40 29.10 28.40 

U4 29.52 29.12 28.51 

U5 29.46 29.11 28.46 

JumLah 147.14 145.60 142.10 

Rata-rata 29.43 29.12 28.42 

SD 0.19 0.02 0.19 

 

Faktor Koreksi  FK =
𝑌2

𝑛
 

                            =
434,842

15
 

               = 12605,43 

 

JK Total =  𝑌𝑖𝑗2- FK

r

j=1

t

i=1

 

=  29,122 + 29,642 + 29,402 + ⋯+ 28,462 − 12605,43 

 = 2,97 
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JK Perlakuan=  
Yt2

r 
 - FK

3

i=1

 

            =
147,142+145,602+142,102

5
− 12605,43 

           = 2,67 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

     = 2,97– 2,67 

     = 0,30 

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db perlakuan 

            = 2,67/ 2 

            = 1,34 

KT Galat = JK Galat / db Galat 

     = 0,30/ 12 

     = 0,02 

F Hitung = KT Perlakuan / KT Galat 

    = 1,34 / 0,02 

    = 54,04 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 2 2,67 1,34 54,04* 3,89 6,93 

Galat 12 0,30 0,02       

Total 14 0,02         

Keterangan: 

 F Hitung > F tabel berarti perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P>0,01) terhadap Keasaman. 
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𝐵𝑁𝑇𝛼 =  tα. dfe x 
 2 (MSe)

r
 

             = 2,179 x 
 2 (0,02)

5
 

              = 0,20 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P3 28.42 A 

P2 29.12 B 

P1 29.43 C 
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Lampiran 4. Dokumentasi 

 

Lokasi Penggembalaan 

 

Tanaman Kaliandra (Caliandra calothyrsus) 

 

Pemanenan Madu 

 

Pengasapan 

 

Ekstraktor 

 

Penyaringan dan Penyortiran Madu 

 

  

  

   

   

   


