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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya lebah madu masih banyak dilakukan di Indonesia, terlebih masyarakat 

dengan tempat tinggal disekitar hutan ataupun perkebunan. Berbagai jenis lebah yang 

banyak di budidaya mulai dari jenis lebah lokal hingga lebah yang di datangkan dari 

negara-negara lain. Jenis lebah asli Indonesia antar lain:  Apis dorsata (lebah hutan),  

Apis cerana (lebah lokal), Apis andreniformis (lebah kerdil), Apis nigrocinta (lebah lokal 

Sulawesi), Apis koschenokovi (lebah merah), Apis nuluensis (lebah gunung), Trigona sp 

(lebah klanceng) dan jenis lebah madu yang didatangkan dari Eropa adalah Apis 

mellifera. Putriwindani (2011) menyatakan bahwa lebah Apis mellifera memiliki banyak 

keunggulan diantaranya mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi iklim Indonesia 

serta mempunyai produktivitas madu yang tinggi yaitu 10-40 kg/ koloni/tahun. 

Penggembalaan lebah umumnya di lakukan pada bunga jagung, kopi, kapuk  randu, 

klengkeng, karet dan sengon yang tumbuh di Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

Peternak lebah madu selalu menjadikan lokasi penggembalaan pada tanaman 

Kaliandra sebagai alternatif hingga musim bunga tiba. Tanaman Kaliandra memiliki 

banyak kelebihan yaitu dapat berbungan sepanjang tahun, memiliki populasi yang 

banyak serta mudah ditemukan pada daerah bukit. Madu yang dihasilkan dari 

penggembalaan pada tanaman Kaliandra juga banyak diminati oleh konsumen karena 

memiliki warna terang kuning kehijaun serta aroma yang harum. Herdiawan, Fanindi dan 

Armiadi (2000) menyatakan bahwa Kaliandra tumbuh di daerah dengan suhu minimum 

tahunan 18-22° C, suhu maksimum mencapai 22-28°C dan tidak tahan terhadap suhu 

yang cukup rendah, dapat tumbuh pada ketinggian >250 Mdpl, namun terbaik pada 

ketinggian >800 Mdpl sampai 1700 Mdpl.  Tanaman C. calothyrsus dapat berbunga 

sepanjang tahun, masing-masing bunga biasanya mekar sekitar pukul 16.00, dan tetap 

mekar hanya selama semalam, dan esok harinya akan layu. Penggembalaan dilakukan 

selama musim bunga dan akan dipanen pada hari ke 14 setelah musim bunga. Nanda, 

Radiati dan Rosyidi (2014) menyatakan madu yang dipanen pada umur tua memiliki 

kadar air yang lebih sedikit dibandingkan madu yang dipanen pada umru lebih muda. 

Pemanenan menjadi faktor yang penting dalam menghasilkan kualitas madu. Menurut 

Novitawati, Minarti dan Junus (2014) kadar air madu pada umur panen 14 hari terbilang 

tinggi, baik yang digembalakan pada perkebunan karet ataupun mangga. 
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Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai umur panen madu untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruhnya terhadap jumlah produksi, kadarair, viskositas, dan kadar 

gula dalam madu. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui umur panen yang 

terbaik untuk meningkatkan kualitas madu yang sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia seperti kadar kadar air dan kadar gula dalam madu. Jumlah produksi serta 

viskositas madu Kaliandra akan diteliti pula guna mendapatkan umur pemanenan yang 

efektif bagi peternak.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimanakah kualitas dan kuantitas madu Kaliandra yang dipanen pada umur 11,14 

dan 17 hari ditinjau berdasarkan kadar kadar air, jumlah produksi, viskositas dan 

kadar gula dalam madu. 

b. Kapan umur panen terbaik yang menghasilkan kualitas dan kuantitas madu yang 

baik.   

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1) Mengetahui jumlah produksi, kadar air, nilai viskositas dan kadar gula pada madu 

Kaliandra berdasarkan umur panen 11,14 dan 17 hari  

2) Waktu panen yang efisien pada madu yang digembalakan di areal tanaman Kaliandra.  

 

1.4 Manfaat 

1. Informasi bagi masyarakat juga peternak lebah madu tentang pengaruh umur panen 

terhadap jumlah produksi, kadar air, viskositas dan kadar gula total, serta waktu 

panen yang efisien bagi peternak.  

2. Informasi bagi mahasiswa dan pembaca mengenai madu Kaliandra.  

 

1.5 Kerangka Pikir   

Apis mellifera merupakan lebah yang banyak dikenal dan sangat luas 

penyebarannya, lebah ini dapat menghasilkan madu lebih besar dari pada Apis cerana 

jenis lebah ini mempunyai populasi yang relatif besar yaitu 15.000 – 60.000 ekor dalam 

satu koloni. (Sulistyorini, 2006). Satu koloni lebah bisa berpindah tempat dengan tujuan 

mencari sumber pakan baru karena di tempat lama sumber pakan dan air berkurang. 

pindah sarang juga bisa disebabkan karena sarang terlalu panas, terkena penyakit atau 

ada gangguan terus-menerus. Selama mencari sumber pakan lebah dapat terbang dengan 
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radius 2-6 km (Suranto, 2004). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penggembalaan menurut BPP teknologi, (2000) adalah :  

a. Perpindahan lokasi dilakukan malam hari saat lebah tidak aktif. 

b. Bila jarak jauh perlu makanan tambahan (buatan). 

c. Jarak antar lokasi penggembalaan minimum 3 km. 

d. Luas areal, jenis tanaman yang berbunga dan waktu musim bunga.  

Panen madu dilaksanakan pada 1-2 minggu setelah musim bunga. Ciri-ciri madu siap 

dipanen adalah sisiran telah tertutup oleh lapisan lilin tipis. Sisiran yang akan dipanen 

dibersihkan dulu dari lebah yang masih menempel kemudian lapisan penutup sisiran 

dikupas. Setelah itu sisiran diekstraksi untuk diambil madunya. Menurut Novitawati, 

Minarti dan Junus (2014) kadar air madu pada umur panen 14 hari terbilang tinggi, baik 

yang digembalakan pada perkebunan karet ataupun mangga. Penelitian yang dilakukan 

pada areal taman Kaliandra ini menggunakan umur panen 11, 14 dan 17 hari. Skema 

kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1.  



4 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir 

1.6 Hipotesis  

 Jika madu dipanen  lebih dari umur panen 14 maka jumlah produksi, kadar air akan 

menurun sedangkan nilai viskositas dan kadar gula pada madu Kaliandra akan 

meningkat.  

Madu dipanen lebih 

cepat yaitu pada 

umur 11 hari 

Madu dipanen lebih 

lama yaitu pada 

umur 17 hari 

 

Umur panen madu bisanya 

dilaksanakan 14 hari setelah 

musim bunga 

Jumlah produksi 

per-koloni 

Kadar kadar air 

Lebah madu areal penggembalaan 

tamanan Kaliandra 

Produksi dan kualitas madu  

Madu Kaliandra 

mempunyai rasio 

fruktosa : glukosa 

paling kecil, hal ini 

diperkirakan madu 

Kaliandra paling 

cepat mengkristal 

(Chayati, 2008).  

Kadar gula  Viskositas 

Viskositas madu 

dipengaruhi oleh 

kadar air. Jika madu 

encer (kadar air 

tinggi) maka bisa 

dikatakan madu 

tersebut rusak 

(Devina, Gusnedi 

dan Yenni, 2013).  

Kadar air madu 

dipengaruhi oleh 

kelembaban 

lingkungan yang ada. 

Karena madu 

memiliki sifat 

higroskopis (Nanda, 

Radiati dan Rosyidi, 

2014). 

Jumlah produksi 

madu dipengaruhi 

oleh suhu, 

kelembaban, 

ketersediaan pakan, 

kotak lebah, dan 

perkembangan 

koloni (Muhazan, 

2015). 

Tiap lebah madu dapat 

menghasilkan madu 

20-30mL perhari 

Pengujian sampel berdasarkan 

umur panen 11, 14 dan 17 hari. 

SNI 3545:2013 

kadar air maksimal 

22 % b/b 

SNI 2013 : 

Gula reduksi : 

minimal  65% b/b 

sukrosa : maks 5 % 

 

Standart viskositas 

madu sebesar 17,7 P 

hingga 113,8 Poise 

(Ozcan and Olmez, 

2014) 

 

jika madu dipanen lebih dari umur panen 14 maka jumlah produksi, kadar air akan 

menurun sedangkan nilai viskositas dan kadar gula pada madu Kaliandra akan 

meningkat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Apis mellifera  

Apis mellifera merupakan lebah yang banyak dikenal dan sangat luas 

penyebarannya. Lebah Apis mellifera dapat menghasilkan madu lebih besar dari pada 

Apis cerana. Jenis lebah ini mempunyai populasi yang relatif besar yaitu 15.000 – 60.000 

ekor dalam satu koloni (Sulistyorini, 2006). Apis mellifera mampu beradaptasi dengan 

kondisi agroklimat Indonesia serta mempunyai produktivitas madu yang tinggi yaitu 10-

40 kg/ koloni/tahun. Pada umumnya penggembalaan lebah ini dilakukan pada bunga 

jagung, kopi, kapuk randu, klengkeng, karet dan sengon yang tumbuh di Bali, Jawa 

Tengah dan Jawa Timur (Dinas Kehutanan dan Perkebunan). Widiarti dan Kuntadi 

(2012) menyatakan budidaya A.mellifera membutuhkan sumber pakan yang terus-

menerus untuk kelangsungan hidupnya, oleh karena itu pada saat musim paceklik bunga 

lebah harus diberikan makanan tambahan. Sirup gula merupakan pakan tambahan 

pengganti nektar, diberikan terutama pada saatlebah digembalakan di lokasi kebun 

jagung dan pada saat musim pembungaan sangat kurang. 

Satu koloni lebah bisa berpindah tempat dengan tujuan mencari sumber pakan 

baru karena di tempat lama sumber pakan dan air berkurang. Pindah sarang juga bisa 

disebabkan karena sarang terlalu panas, terkena penyakit atau ada penggangguan terus-

menerus. Lebah dapat terbang hingga radius 2-6 km untuk mencari sumber pakan 

(Suranto, 2004). Lebah madu mulai aktif dalam usahanya memperoleh nektar dan polen 

pada suhu 20°C. Waktu yang dibutuhkan dalam memperoleh nektar dan polen relatif 

pendek pada suhu 20°C. Suhu sekitar 30°C lebah sangat aktif mencari nektar atau polen 

namun waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya relatif lama (Novita, Saepudin, 

Sutriyono, 2013). Kahono (1992) menyatakan bahwa lebah madu aktif mencari pakan 

saat hari tidak hujan. Lebah akan keluar sarang saat pagi cerah sekitar pukul 05.00 

hingga 18.00 WIB. Aktifitas lebah dalam mencari pakan berbeda setiap jamnya. Aktifitas 

tertinggi terjadi pagi pukul 08.00 dan pada sore pukul 17.00, sedangkan aktifitas terendah 

pada siang hari pukul 12.00.  

2.2 Tanaman Kaliandra  

Kusuma (2009) menjelaskan lebah termasuk hewan serangga atau insekta, 

penggolongan zoologisnya adalah sebagai berikut : 
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Kelas : Insekta 

Ordo : Hymenoptera 

Famili : Apidae 

Sub-famili: bombinae- Apini 

Genus : Apis 

Spesies : Apis andreniformis Smith 1858 – Apis mellifera syriaca 

Tanaman Kaliandra  di Indonesia memiliki banyak spesies  antara lain C. 

calothyrsus dan C. surinamensis. Tanaman C. calothyrsus yang berbunga merah 

memiliki banyak kegunaan yaitu untuk kayu energi, pakan ternak, pengontrol erosi, 

penahan api, serta bunganya yang bagus juga menyebabkan jenis ini ditanam sebagai 

penghias jalan dan sumber nektar bagi lebah (Hendrati dan Hidayanti, 2014). Kaliandra 

tumbuh di daerah dengan suhu minimum tahunan 18-22° C, suhu maksimum mencapai 

22-28°C dan tidak tahan terhadap pembekuan, dapat tumbuh pada ketinggian >250 mdpl, 

namun terbaik pada ketinggian >800 mdpl sampai 1700 mdpl.  Tanaman C. calothyrsus 

dapat berbunga sepanjang tahun, masing-masing bunga biasanya mekar sekitar pukul 

16.00, dan tetap mekar hanya selama semalam saja, dan esok harinya akan layu 

(Herdiawan, Fanindi dan Armiadi, 2000). Polen dan nektar yang terdapat pada bunga 

tanaman merupakan pakan lebah yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Nektar 

dimanfaatkan lebah madu sebagai sumber energi, sedangkan polen diperlukan sebagai 

sumber protein. Nektar adalah cairan manis mengandung gula yang dihasilkan kelenjar 

nektar yang terdapat di bunga (floral nektaries) atau bagian lain tanaman (extrafloral 

nektaries) (Novitawati, Minarti dan Junus, 2013). Daftar ketersediaan pakan lebah madu 

sesuai dengan jenis tanaman dan waktu ketersediaannya dapat dilihat pada Tabel.1. 

Tabel 1. Jenis Pakan Lebah Dan Ketersediaannya 

No Jenis tanaman  Jenis tanaman Waktu tersedia 

1 Mangga  N Juni – Agustus  

2 Rambutan  N Oktober – Desember  

4 Alpukat  N+P Januari – April  

5 Kelapa N+P Sepanjang Tahun 

6 Kapuk N+P Mei – Juli 

7 Kaliandra  N Sepanjang Tahun  

8 Jeruk  N+P Agustus – Desember  

9 Kopi  N+P Mei – Agustus  
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10 Karet  Ekst September – Oktober  

12 Sonokeling  N+P Maret – September  

13 Asem  N April – Agustus  

14 Aren  P Sepanjang Tahun 

15 Jagung  P TMT 

Keterangan : N = nektar ;  P = Polen (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) 

 

2.3  Madu 

Misto, Widayanti, dan Arkundato (2014) salah satu jenis madu yang mudah 

dijumpai di pasaran adalah madu monoflora. Kelebihan madu jenis ini terdiri dari hanya 

satu nektar bunga yang dikumpulkan lebah dan pemanenan tergantung pada musim 

bunganya. Chayati(2008) madu Kaliandra memiliki warna paling terang/muda yang 

ditunjukkan dengan intensitas warna merah paling kecil dan intensitas warna kuning 

paling besar. Semakin tinggi intensitas warna merah (semakin tua warna madu), maka 

viskositasnya makin besar atau madu makin kental. 

Suhu, kelembaban, ketersediaan pakan, bahan pembuat kotak lebah dan 

perkembangan koloni yang stabil akan mempengaruhi aktivitas lebah dan aktivitas yang 

tinggi akan mempengaruhi produksi madu (Muhazan, 2015). Untuk mengetahui kadar 

apa saja terdapat dalam madu telah disajikan pada Tabel 2.  

     Tabel 2. Komposisi Madu  

No  KOMPOSISI  JUMLAH  

1 Kalori  328 kal 

2 Kadar Air  17,2 g 

3 Protein  0,5 g 

4 Karbohidrat 82,4  

5 Abu  0,2 g 

6 Tembaga  4,4 – 9,2 mg 

7 Fosfor 1,9 – 6,3 mg 

8 Besi  0,06 – 1,5 mg 

9 Magnesium  1,2 – 3,5 mg 

10 Thiamin  0,1 mg 

11 Riboflavin 0,02 mg  

12 Niasin  0,20 mg  
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13 Lemak  0,1 g  

14 pH 3,4 – 4,5 

15 Asam Total  43,1 mg 

   Sumber: Chayati, 2008 

Panen madu dilaksanakan pada 1-2 minggu setelah musim bunga. Ciri-ciri madu 

siap dipanen adalah sisiran telah tertutup oleh lapisan lilin tipis. Sisiran yang akan 

dipanen dibersihkan dulu dari lebah yang masih menempel kemudian lapisan penutup 

sisiran dikupas. Setelah itu sisiran diekstraksi untuk diambil madunya (BPP teknologi, 

2000). 

2.4 Kadar air  

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan 

dalam persen (%). Kadar air dalam madu menentukan keawetan madu. Rendahnya kadar air 

dikarenakan tingkat kelembaban, suhu serta penanganan panen yang terlalu dini. Madu yang 

kadar airnya tinggi (kadar air lebih dari 25%) mudah terfermentasi oleh khamir dari genus 

Zygosaccharomyces yang tahan terhadap kadar gula tinggi, sehingga dapat hidup dalam 

madu (Harjo, Radiati dan Rosyidi, 2014) 

Kadar air madu dipengaruhi kelembaban lingkungan yang ada. Hal ini disebabkan 

karena madu mempunyai sifat higroskopis, yaitu mudah menyerap air. Umur panen juga 

mempengaruhi komposisi air pada madu. Madu yang dipanen pada umur tua mempunyai 

kadar air lebih sedikit daripada madu yang dipanen pada umur yang lebih muda. Semakin 

lama madu dalam sarang lebah maka penguapan kadar air pada madu akan semakin 

sempurna (Nanda, Radiati dan Rosyidi, 2014) 

Kadar air madu pada pemanenan umur 14 hari terbilang tinggi, baik yang 

digembalakan pada perkebunan karet ataupun mangga. Naiknya kadar air yang 

terkandung di dalam madu maka semakin rendah kualitas madunya. Nilai kadar air yang 

tinggi, akan mengakibatkan fermentasi pada madu (Novitawati dkk, 2014). 

Semakin tinggi kadar air madu maka intensitas warna kuning makin tinggi atau 

warna madu semakin terang, sebaliknya semakin rendah kadar air, intensitas warna 

merah semakin tinggi sehingga warna madu semakin gelap. Madu Kaliandra memiliki 

warna paling terang/muda yang ditunjukkan dengan intenstas warna merah paling kecil 

dan intensitas warna kuning paling besar (Chayati, 2008). Standart mutu madu 

berdasarkan SNI, 20 dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Standar Mutu Madu 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

 Uji Laboratoris   

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. Abu  % b/b Maks o,5 

Sumber : SNI 3545:2013 

 

2.5 Kadar Gula 

Menurut Ratnayani, Dwi dan Gita (2008) standar mutu madu salah satunya 

didasarkan pada kadar gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) total. Sedangkan, jenis gula 

pereduksi yang terdapat pada madu tidak hanya glukosa dan fruktosa, tetapi juga terdapat 

maltosa dan dekstrin. Holt, Jong, Miller and Arcot (2002) menyatakan bahwa kadar 

fruktosa dalam madu bervariasi antara 27,5-54,2 g/100 g, sedangkan kadar glukosanya 

antara 20,3-32,9 g/100g. Glukosa dan fruktosa merupakan gula yang dominan terdapat 

dalam semua jenis madu yang diteliti. Perbedaan profil gula dalam madu ini disebabkan 

oleh sumber nektar bunga. Chayati (2008) aspek penting lain dari komposisi gula dalam 

madu adalah kristalisasi. Rasio fruktosa/glukosa dan glukosa/air merupakan parameter 

yang digunakan untuk membantu memperkirakan kecenderungan madu untuk 

mengkristal. Madu Kaliandra mempunyai rasio fruktosa : glukosa paling kecil, hal ini 

menunjukkan bahwa diperkirakan madu Kaliandra paling cepat mengkristal. 

Komposisi dua gula utama dalam madu (glukosa dan fruktosa) akan mempengaruhi 

sifat higroskopisnya (fruktosa merupakan komponen yang higroskopis) dan hal ini 

dipengaruhi oleh sumber madunya. Aspek penting lain dari komposisi gula dalam madu 

adalah kristalisasi. Rasio fruktosa/ glukosa dan glukosa/air merupakan parameter yang 

digunakan untuk membantu memperkirakan kecenderungan madu untuk mengkristal 

(National Honey Board (2006).  

Glukosa merupakan bahan yang akan mempengaruhi kecepatan kristalisasi madu 

secara langsung. Laju kristalisasi madu sangat tergantung dengan perbandingan glukosa 
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dengan air dan glukosa dengan fruktosa. Perbandingan glukosa dengan air, dan glukosa 

dengan fruktosa dapat mempercepat kristalisasi. Kadar gula lebih tinggi jika dibanding 

fruktosa maupun  air maka kristalisasi lebih cepat terjadi (Nanda dkk, 2014). 

Nilai koefisien Kerr (𝑅𝑘 ) terbesar dimiliki madu bunga Kaliandra. Diperolehnya 

nilai 𝑅𝑘 yang besar menandakan madu bunga tersebut memiliki kadar gula pereduksi 

(glukosa dan fruktosa) lebih banyak dari ketiga madu bunga kapuk, rambutan dan 

klengkeng. Madu bunga Kelengkeng kadar gula pereduksinya (Misto dkk, 2014). 

Komposisi gula madu dipengaruhi oleh jenis bunga yang digunakan oleh lebah, 

serta daerah dan kondisi iklim. Analisis gula pereduksi, jumlah sukrosa adalah parameter 

yang sangat penting dalam mengevaluasi kematangan madu. Rasio rata-rata fruktosa dan 

glukosa adalah 1,2: 1, rasio ini sangat tergantung pada sumber nektar yang di ekstraksi 

oleh lebah. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kristalisasi madu, karena glukosa 

mudah larut dalam air jika dibandingkan dengan fruktosa (Silva, Gauche, Gonzaga, 

Costa and Fett, 2015).  

 

2.6 Viskositas Madu 

Kekentalan madu dipengaruhi oleh suhu dan kadar air yang dikandung oleh madu 

tersebut. Jika kadar airnya tinggi, maka madu tersebut akan kelihatan lebih encer. Madu 

yang encer (kadar air tinggi), bisa dikatakan madu tersebut sudah rusak. Madu yang 

encer ini berbau tidak segar karena fermentasi, rasanya berubah menjadi lebih asam dan 

terlalu panas ditenggorokan karena efek alkohol yang berlebihan pada madu (Devina, 

Gusnedi dan Yenni, 2013).  

Ozcan and Olmes (2014) yang menyatakan bahwa nilai viskositas madu berkisar 

antara 1,77 pa/s hingga 11,38 pa/s atau setara dengan 17,7 poise dan 113,8 poise. Chayati 

(2008) yang menyebutkan madu Kaliandra mempunyai viskositas paling rendah jika 

dibandingkan dengan madu klengkeng, madu randu dan madu rambutan. Madu 

klengkeng dan madu randu memikili viskositas sedang sedangkan madu rambutan 

mempunyai viskositas paling tinggi diantara tiga jenis madu lainnya.  

Tingkat kekentalan madu, biasanya dipengaruhi oleh curah hujan, dan warna madu. 

Bila curah hujan tinggi, madu yang dihasilkan warnanya lebih gelap. Buih yang ada pada 

madu menunjukkan bahwa madu tersebut telah mengalami fermentasi, sehingga 

kualitasnya sangat rendah (Saefatu dan Setiawan, 2011).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Lapang 

 Lokasi pengambilan sampel dilakukan pada penggembalaan lebah madu 

areal tanaman Kaliandra Kecamatan Klepu, Kabupaten  Kediri. Penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 12-19 April 2015. 

 

3.1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian Laboratorium 

 Analisa kadar kadar air dan  Kadar gula dalam madu pada penelitian ini 

dilakukan di Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya 

pada Juli 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu madu Kaliandra yang diambil 

secara langsung dari sarang. Lebah yang digunakan milik peternakan lebah madu 

Kembang Joyo dan digembalakan pada areal tanam Kaliandra di Kecamatan Klepu 

Kabupaten Kediri. 

 

3.3 Metode Penelitian  

a. Persiapan penelitian  

 Persiapan yang dilakukan sebelum penelitian yaitu persiapan lapang dan 

persiapan laboratorium. Persiapan lapang meliputi: penentuan lokasi penelitian, 

pengamatan lingkungan penelitian, menyiapkan alat bahan yang akan digunakan 

(botol sampel, kertas label dan termometer). Persiapan pengujian laboratorium 

meliputi: pengecekan alat-alat yang akan di gunakan (refraktometer, gelas ukur 

100mL, tabung reaksi 10 mL, viskometer, water bath).  

 

b. Pengambilan sampel 

 Pengambilan sampel dilakukan dengan mengekstraksi sisiran madu yang telah 

ditandai dan ditentukan sebelumnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Masing-

masing sampel madu diambil sebanyak 100 mL. Madu diekstrak dan dijadikan satu 

sampel, dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali.  
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c. Penyimpanan sampel  

 Sampel yang telah diambil akan ditutup secara rapat, diberi label dan disusun 

dalam kardus kemudian disimpan pada suhu ruang dan dijauhkan dari sinar matahari 

secara langsung. Penyimpanan selama menunggu pengujian juga dihindarkan dari 

lemari pendingin, hal ini bertujuan agar madu tidak mengkristal. Penanganan sampel 

pasca panen sangat penting, hal ini berguna untuk menjaga kualitas sampel madu. 

Penyimpanan sampel selama penelitian ini kurang lebih selama 1-2 bulan.  

 

d. Pengujian laboratorium 

 Pengujian laboratorium menggunakan sampel dengan tiga perlakuan dan lima 

ulangan, perlakuan yang digunakan berdasarkan umur panen madu yaitu : 

P1: Madu yang dipanen umur 11 

P2: Madu yang dipanen umur 14 

P3: Madu yang dipanen umur 17  

 

3.3.1. Kadar air 

 Pengujian kadar air yang terkandung pada madu, dilakukan menggunakan 

refraktometer dengan prinsip pembacaan nilai indeks bias pada suhu 20°C atau 

pada suhu terkoreksi 20°C.  Alat refraktometer yang digunakan pada pengujian 

kadar air ini dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan untuk prosedur kerja 

terlampir pada Lampiran 5.  

         

    Gambar 2. Refraktometer. 

 

3.3.2. Kadar Gula dalam Madu 

 Kadar gula yang terkandung  pada madu hasil gembalaan pada areal tanam 

Kaliandra ditentukan berdasarkan kadar gula total. Pengujian gula tersebut 

menggunakan metode antrone. Prosedur kerja pada ini dapat dilihat pada 

Lampiran 6 dan proses pengujian dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Pengujian Antrone  

 

3.3.3. Jumlah produksi madu 

 Penentuan jumlah yang dihasilkan pada tiap-tiap umur dilakukan dengan 

menggunakan gelas ukur. Sampel yang telah dipanen ditampung pada baskom, 

madu yang telah ditampung diambil menggunakan gelas ukur dan dipindah pada 

botol-botol sampel. Gambar 4 disajikan gambar gelas ukur yang digunakan pada 

pengambilan sampel sedangkan prosedur penentuan jumlah produksi terdapat 

pada Lampiran 7. 

          Gambar 4. Gelas Ukur 100 mL 

 

3.3.4. Tingkat kekentalan madu (viskositas) 

 Viskositas atau ukuran kekentalan suatu cairan dapat diukur menggunakan 

alat yang disebut viskometer. Viskositas pada madu dapat menjadi penentu 

kemurnian dari madu tersebut. Gambar 5 menunjukkan viskometer yang 

digunakan, pada Lampiran 8 terdapat prosedur kerja pengujian viskometer.  
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        Gambar 5. Viskometer   

3.4 Variable Pengamatan  

Variable yang diamati pada penelitian adalah:  

1. Jumlah madu yang dihasilkan dari masing-masing ulangan dengan cara menimbang 

menggunakan gelas ukur.  

2. Kadar air pada masing-masing ulangan diukur menggunakan refraktometer.  

3. Tingkat kekentalan dan kemurnian sampel akan diukur menggunakan alat 

viskometer  

4. Kadar gula menggunakan metode antrone  

 

3.5 Analisis Data  

 Analisis statistik untuk menguji ada tidaknya variasi yang ada pada jumlah produksi, 

kadar air dan Kadar gula pada tiap sampel yang ada, maka dilakukan uji ANOVA dan 

akan dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil (BNT) bila terjadi perbedaan yang 

nyata. Model Rangkaian Acak Lengkap (RAL) yang digunakan sebagai berikut:   

 

Yij = µ + ai  + eij 

keterangan :  

Yij : Nilai pengamatan ke-1 dan ulangan ke-j 

 µ : Nilai tengah umum  

ai  : Pengaruh perlakuan ke-i  

eij  : Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-I dan ulangan ke-j  

 

Bila terjadi perbedaan yang nyata maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) seperti pada berikut ini :  

 

 
BNT α= tα(db galat) x (√2KTG/n) 
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Keterangan :  

t  : nilai t tabel.  

α  : taraf nyata. 

db galat  : derajat bebas galat.  

KTG  : kuadrat tengah galat.  

n  : banyaknya ulangan. 

 

3.6 Batasan Istilah 

 

Madu       :  cairan alami yang umumnya memiliki rasa manis yang dihasilkan  

oleh lebah madu (Apis sp) dari bunga tanaman ( floral nektar) atau 

bagian lain dari tanaman (ekstra floral) 

Nektar   :  cairan manis mengandung gula yang dihasilkan kelenjar nectar 

yang terdapat dibunga (floral nektaries) atau bagian lain tanaman 

(extrafloral nektaries). 

Refraktometer  :  alat yang digunakan untuk mengukur Kadar bahan terlarut.  

 Viskositas  : ukuran kekentalan fluida yang menyatakan bessar kecilnya fluida 

dalam gesekan itu.  

Kaliandra  : tanaman yang tumbuh liar atau semak dan bisa dirtemui di banyak 

daerah hutan maupun lereng-lereng pegunungan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Peneltian ini dilakukan pada areal tanam Kaliandra yang terlatak di Desa Parang 

Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasi ini dipilih karena termasuk dalam areal 

penggembalaan Apis mellifera yang sering dilakukan oleh peternakan Kembang Joyo. Madu 

yang digunakan dalam penelitian adalah madu Kaliandra merah.  

Tanaman Kaliandra  memiliki banyak kelebihan sehingga selalu dijadikan lokasi 

penggembalaan lebah madu oleh peternak saat musim paceklik. Kelebihan tanaman Kaliandra 

antara lain memiliki populasi yang banyak, mudah ditemukan di lereng-lereng bukit. 

Keunggulan tanaman Kaliandra yang paling utama adalah tanaman Kaliandra yang berbunga 

sepanjang tahun.  

Hasil pengujian dan analisis statistik menggunakan analisis ragam menunjukan bahwa 

jumlah produksi, kadar air, viskositas serta kadar gula madu Apis mellifera pada areal 

penggembalaan kalindra memiliki pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap umur panen 

madu. Hasil analisa statistik madu Kaliandra dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Hasil analisis ragam madu Kaliandra berdasarkan produksi, kadar air, viskositas dan 

gula.  

Perlakuan 

(umur panen) 

Produksi 

(L/koloni/panen) 

Kadar Air (% 

b/b) 

Viskositas 

(Poise) 

Gula Total 

(%) 

P1 1,59 ± 0,17
c
 22,02 ± 1,01

b 
11,43 ± 0,29

a 
69,46 ± 0,75

a 

P2 0,72 ± 0,14
b 

21,00 ±  0,47
b 

18,56 ± 0,22
b 

70,59 ± 0.94
a 

P3 0,26 ± 0,05
a 

19,48 ± 0,64
a 

33,67 ± 0,22
c 

71,67 ± 0,92
b 

**Keterangan : notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan pengaruh yang nyata 

 

 Berdasarkan data diatas maka diketahui bahwa umur panen berpengaruh terhadap 

produksi, kadar air, viskositas dan kadar gula total pada madu. Pada hasil pengujian tersebut 

diberikan beberapa perlakuan berdasarkan umur panen, dimana P1 adalah umur panen 11 

hari, P2 adalah umur panen 14 hari dan P3 untuk umur pamanenan 17 hari. Hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa kadar air memiliki pengaruh terhadap viskositas dan jumlah 

produksi, sedangkan viskositas berpengaruh terhadap kadar gula.  
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4.1 Jumlah produksi madu  

Penamenan dan pengambilan sampel dilakukan pada umur 11, 14 dan 17 hari. 

Jumlah produksi pada tiap pemanenan berbeda nyata (P<0,01). Hasil pengujian pada 

tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan notasi yang berarti antar perlakuan 

pengaruh sangat nyata terhadap jumlah produksi madu Kaliandra.  

Jumlah produksi tertinggi diperoleh pada umur panen 11 hari yaitu sebesar 1,59 ± 

0,17 L/koloni/ panen, pada umur panen 14 hari jumlah produksi yang dihasilkan sebesar 

0,72 ± 0,14 L/koloni/panen sedangkan jumlah produksi pada umur 17 hari hanya sebesar 

0,26 ± 0,05 L/koloni/panen. Penurunan jumlah produksi terseut menunjukkan bahwa 

semakin lama umur panen, jumlah produksi yang dihasilkan akan semakin menurun. 

Penurunan jumlah produksi pada tiap umur panen hampir 50% dari total produksi umur 

panen sebelumnya. Penurunan jumlah produksi secara signifikan dapat dilihat pada 

Gambar 7.  

 

Gambar 6. Penurunan Produksi Madu  

Penurunan produksi madu dapat dipengaruhi oleh tingkat kelembaban, suhu, serta 

penanganan pasca panen. Suhu pada lingkungan sekitar penelitian dapat dilihat pada 

tabel 5.  

 Tabel 5. Suhu Dan Kelembaban Lokasi Penelitian  

No Umur Panen  Suhu (°C) Kelembaban (%) 

1 Umur 11 hari 23 72 

2 Umur 14 hari 26 79 

3 Umur 17 hari 30 85 

 

Semakin rendah suhu lingkungan sekitar maka akan mempengaruhi lebah untuk 

berproduksi. Muhazan (2015) menyatakan bahwa penurunan ini dipengaruhi beberapa 

faktor seperti: suhu, kelembaban, ketersediaan pakan, kotak lebah dan perkembangan 

1.59 

0.72 

0.26 

P1 P2 P3

Produksi Madu  
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koloni yang stabil akan mempengaruhi aktivitas lebah dan aktivitas yang tinggi akan 

mempengaruhi produksi madu. BPP teknologi (2000) menambahkan bahwa suhu pada 

lingkungan sekitar kotak sarang, berkisar antara 25-26,5°C, pada suhu tersebut lebah 

dapat berproduksi secara maksimal. Suhu ideal yang cocok bagi lebah adalah sekitar 

26°C, pada suhu ini lebah dapat beraktifitas normal. Suhu di atas 10° C lebah masih 

beraktifitas. Pada lereng pegunungan/dataran tinggi yang bersuhu normal (25°C) seperti 

Malang dan Bandung lebah madu masih ideal dibudidayakan. Lokasi yang disukai lebah 

adalah tempat terbuka, jauh dari keramaian dan banyak terdapat bunga sebagai pakannya.  

 

4.2 Kadar kadar air  

Berdasarkan hasil uji RAL pada Tabel 6, diketahui pengaruh umur panen madu 

tidak berbeda nyata pada kadar air madu. Penurunan kadar air yang disebabkan oleh 

umur panen tidak signifikan, yaitu hanya sebesar 1%. Hasil analisis ragam menunjukkan 

semakin lama umur panen maka kadar air pada madu akan semakin rendah, turunya 

kadar air disebabkan oleh tingkat kelembaban, suhu serta penanganan yang terlalu dini. 

Kadar air madu Kaliandra dalam penelitian ini telah memenuhi mutu standart yang telah 

ditetapkan oleh SNI (2013) yaitu kadar air maksimal sebesar 22%. Grafik penurunan 

kadar air dapat dilihat pada Gambar 7.  

 

Gambar 7. Penurunan kadar air madu Kaliandra 

Harjo, Radiati dan Rosyidi (2014) menyatakan bahwa kadar air merupakan 

banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen (%), kadar 

air dalam madu menentukan keawetan madu. Rendahnya kadar air dikarenakan tingkat 

kelembaban, suhu serta penanganan panen yang terlalu dini. Madu yang kadar airnya 

tinggi (kadar air lebih dari 25%) mudah berfermentasi oleh khamir dari genus 

Zygosaccharomyces yang tahan terhadap kadar gula tinggi, sehingga dapat hidup dalam 

madu.   

Madu yang dipanen pada umur 14 hari memiliki kadar air yang cukup tinggi 

tinggi jika dibandingkan dengan umur panen 17 hari, seperti pada penelitian terdahulu 

22.02 

21 

19.48 

P1 P2 P3
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menyatakan bahwa kadar air madu pada pemanenan umur 14 hari terbilang tinggi, baik 

yang digembalakan pada perkebunan karet ataupun mangga. Naiknya kadar air yang 

terkandung di dalam madu maka semakin rendah kualitas madunya. Nilai kadar air yang 

tinggi, akan mengakibatkan fermentasi pada madu (Novitawati dkk, 2014).  

Warna madu Kaliandra yang diperoleh dalam penelitian ini berwarna kuning 

kehijauan yang cukup terang. Semakin tinggi kadar air madu maka intensitas warna 

kuning makin tinggi atau warna madu semakin terang, sebaliknya semakin rendah kadar 

air, intensitas warna merah semakin tinggi sehingga warna madu semakin gelap. Madu 

Kaliandra memiliki warna paling terang/muda yang ditunjukkan dengan intenstas warna 

merah paling kecil dan intensitas warna kuning paling besar (Chayati, 2008). Nanda dkk, 

(2014) menyatakan kadar air madu sangat dipengaruhi oleh kelembaban lingkungan yang 

ada. Hal ini disebabkan karena madu mempunyai sifat higroskopis, yaitu mudah 

menyerap air. Umur panen juga mempengaruhi komposisi air pada madu. Madu yang 

dipanen pada umur tua mempunyai kadar air lebih sedikit dari pada madu yang dipanen 

pada umur yang lebih muda. Semakin lama madu dalam sarang lebah maka penguapan 

kadar air pada madu akan semakin sempurna.  

 

4.3 Viskositas  

Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida, 

viskositas madu tergantung pada kadar air dan suhu. Madu dengan kadar air tinggi 

mengalir dengan kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih rendah. 

Komposisi madu umumnya memiliki pengaruh yang kecil terhadap viskositas madu 

(Devina, Gusnedi dan Yenni, 2013). Tingkat kekentalan madu dapat dijadikan sebagai 

salah satu indikator kemurnian serta kerusakan madu, oleh sebab itu pengujian nilai 

viskositas madu sangat penting dan harus dilakukan dengan benar. Nilai viskositas madu 

Kaliandra pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 8.  

 

Gambar 8. Nilai viskositas madu 

11.43 
18.56 

33.67 

P1 P2 P3

Viskositas  
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Nilai viskositas madu kalindra pada grafik diatas menunjukkan sebesar 11,43 ± 

0,29 poise pada umur panen 11 hari, 18,56 ± 0,22 poise dan 33,67 ± 0,22 poise pada 

umur panen 17 hari. Penelitian terdahulu menunjukan bahwa madu Kaliandra 

mempunyai viskositas paling rendah  jika dibandingkan dengan madu klengkeng , madu 

randu  dan madu rambutan. Madu klengkeng dan madu randu memiliki viskositas 

sedang, sedangkan madu rambutan mempunyai viskositas paling tinggi diantara tiga jenis 

madu lainnya (Chayati, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa viskositas madu dipengaruhi 

oleh jenis tanaman penghasil nektar (jenis tanaman bunga). Selain itu nilai viskositas 

madu Kaliandra terbilang rendah jika dibandingkan dengan pernyataan Ozcan and Olmes 

(2014) yang menyatakan bahwa nilai viskositas madu berkisar antara 1,77 pa/s hingga 

11,38 pa/s atau setara dengan 17,7 poise dan 113,8 poise.  

Berdasarkan hasil ketiga perlakuan tersebut maka diketahui bahwa viskositas 

madu dipengaruhi oleh umur panen, semakin tua umur panen maka semakin tinggi nilai 

viskositasnya. Hal ini terbukti pada umur pemanenan 17 hari nilai viskositas mencapai 2x 

lipat yakni sebesar 33,67 ± 22 poise. Kekentalan madu dipengaruhi oleh kadar air yang 

dikandung oleh madu tersebut. Jika kadar airnya tinggi, maka madu tersebut akan 

kelihatan lebih encer. Madu yang encer (kadar air tinggi), bisa dikatakan madu tersebut 

sudah rusak. Madu yang encer ini berbau tidak segar karena fermentasi, rasanya berubah 

menjadi lebih asam dan terlalu panas ditenggorokan karena efek alkohol yang berlebihan 

pada madu (Devina, Gusnedi dan Yenni, 2013).  

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kekentalan madu, adalah cuaca 

lingkungan sekitar seperti curah hujan, suhu, kelembaban serta sifat-sifat madu sendiri. 

Kondisi lokasi penelitian cukup lembab dikarenan curah hujan yang cukup tinggi, hal ini 

akan mempengaruhi suhu sekitar sarang saat hujan terjadi. Saat suhu likungan menurun 

maka kelembaban akan meningkat, dan sifat madu yang mudah menyerap air akan 

menyebabkan kadar air naik dan madu akan menjadi encer. Hal ini sependapat dengan 

Nanda, Eka, dan Djalal (2014) yang menyatakan madu mempunyai sifat higroskopis, 

yaitu mudah menyerap air. Umur panen juga mempengaruhi komposisi air pada madu. 

Madu yang dipanen pada umur tua mempunyai kadar air lebih sedikit dari pada madu 

yang dipanen pada umur yang lebih muda. Semakin lama madu dalam sarang lebah maka 

penguapan kadar air pada madu akan semakin sempurna. Saefatu dan Setiawan (2011) 

menambahkan bahwa untuk tingkat kekentalan madu biasanya dipengaruhi oleh curah 

hujan, dan warna madu. Bila curah hujan tinggi, madu yang dihasilkan warnanya lebih 
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gelap. Buih yang ada pada madu menunjukkan bahwa madu tersebut telah mengalami 

fermentasi, sehingga kualitasnya sangat rendah.  

 

4.4 Kadar gula dalam madu  

Kadar total gula terdiri dari dua yaitu gula pereduksi dan gula non pereduksi. 

Gula pereduksi adalah gula karbohidrat seperti fruktosa dan glukosa, sedangkan gula 

nonpereduksi adalah sukrosa. Ratnayani, Dwi dan Gita (2008) standar mutu madu salah 

satunya didasarkan pada kadar gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) total, sedangkan 

jenis gula pereduksi yang terdapat pada madu tidak hanya glukosa dan fruktosa, tetapi 

juga terdapat maltosa dan dekstrin. Perubahan kadar gula dapat dilihat pada Gambar 9.   

 

       

           Gambar 9. Kadar gula madu Kaliandra  

 

 Rataan dan hasil uji statistik menunjukkan kadar gula madu kalindra sebesar sebesar 

69,46 ± 0,75
 
pada umur panen 11 hari, pada pemanenan 14 hari sebesar 70,59 ± 0,87 dan 

71,67 ± 0,90
 
pada umur panen 17 hari. Kadar gula madu Kaliandra pada penelitian ini 

mengalami peninggkatan pada umur panen ke 14  sampai umur panen ke 17. Kadar gula 

madu dalam penelitian ini mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena nektar telah 

mengalami inverse sukrosa. Penelitian terdahulu menyebutkan madu Kaliandra dan 

klengkeng mempunyai kadar fruktosa yang rendah, madu rambutan kadar fruktosanya sedang, 

madu randu mempunyai kadar fruktosa paling tinggi. Aspek penting lain dari komposisi gula 

dalam madu adalah kristalisasi. Rasio fruktosa/glukosa dan glukosa/air merupakan parameter 

yang digunakan untuk membantu memperkirakan kecenderungan madu untuk mengkristal 

(Chayati, 2008). Ditambahkan oleh Holt, Jong, Miller and Arcot (2002) menambahkan bahwa 

kadar fruktosa dalam madu bervariasi antara 27,5-54,2 g/100 g, sedangkan kadar glukosanya 

antara 20,3-32,9 g/100g. Glukosa dan fruktosa merupakan gula yang dominan terdapat dalam 

68.61 
69.54 

71.67 

P1 P2 P3

Grafik kadar gula total 
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semua jenis madu yang diteliti. Perbedaan profil gula dalam madu ini disebabkan oleh sumber 

nektar bunga. 

Silva, Gauche, Gonzaga, Costa and Fett (2015) menyatakan Komposisi gula madu 

dipengaruhi oleh jenis bunga yang digunakan oleh lebah, serta daerah dan kondisi iklim. 

Analisis gula pereduksi, jumlah sukrosa adalah parameter yang sangat penting dalam 

mengevaluasi kematangan madu. Rasio rata-rata fruktosa dan glukosa adalah 1,2: 1, rasio ini 

sangat tergantung pada sumber nektar yang di ekstraksi oleh lebah. Rasio ini digunakan untuk 

mengevaluasi kristalisasi madu, karena glukosa mudah larut dalam air jika dibandingkan 

dengan fruktosa.  

 Madu Kaliandra pada umur pemanenan 17 mengalami kristalisasi yang cukup cepat dan 

kritasilisasi yang cukup tebal dibanding dengan madu pada umur panen 11 dan 14 hari, hal ini 

dipengaruhi oleh perbadingan kadar glukosa dan fruktosa yang tidak seimbang dalam madu. 

Komposisi dua gula utama dalam madu (glukosa dan fruktosa) akan mempengaruhi sifat 

higroskopisnya (fruktosa merupakan komponen yang higroskopis) dan hal ini dipengaruhi 

oleh sumber madunya. Aspek penting lain dari komposisi gula dalam madu adalah 

kristalisasi. Rasio fruktosa/ glukosa dan glukosa/air merupakan parameter yang digunakan 

untuk membantu memperkirakan kecenderungan madu untuk mengkristal (National Honey 

Board, 2006). Ditambahkan oleh Nanda dkk (2014) glukosa merupakan bahan yang akan 

mempengaruhi kecepatan kristalisasi madu secara langsung. Laju kristalisasi madu sangat 

tergantung dengan perbandingan glukosa dengan air dan glukosa dengan fruktosa. 

Perbandingan glukosa dengan air, dan glukosa dengan fruktosa dapat mempercepat 

kristalisasi. Kadar gula lebih tinggi jika dibanding fruktosa maupun  air maka kristalisasi lebih 

cepat terjadi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

a. Jika madu dipanen  lebih dari umur panen 14 maka jumlah produksi, kadar air 

akan menurun sedangkan nilai viskositas dan kadar gula pada madu Kaliandra 

akan meningkat. 

b. Umur panen 11 hari menghasilkan jumlah produksi dan kadar air yang tinggi  

c. umur panen 17 hari meningkatkan nilai viskositas dan kadar gula dalam madu.  

d. Madu dengan umur 11 hari telah dapat dipanen karena memiliki kadar air dan 

kadar gula yang telah memenuhi SNI 2013.  

 

5.2 Saran  

a. Disarankan bagi peternak madu dipanen umur 11 hari karena menghasilkan kadar 

air dan kadar gula sesuai SNI 2013 namun memiliki kelebihan bagi peternak yaitu 

jumlah produksi dan viskositas yang tinggi.  

b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain seperti suhu 

dalam sarang, aktivitas lebah dan jenis tanaman lain, untuk mengetahui pengaruh 

umur pemanenan.  
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Lampiran 1. Analisis Ragam Jumlah Produksi Madu  

 

Hasil penghitungan jumlah produksi madu (L/koloni/panen) 

PERLAKUAN  
ULANGAN 

TOTAL 
RATA-

RATA 1 2 3 4 5 

P1 1,35 1,50 1,80 1,70 1,60 7,95 1,59 

P2 0,78 0,85 0,80 0,67 0,50 3,60 0,72 

P3 0,30 0,25 0,30 0,19 0,26 1,30 0,26 

TOTAL 2,43 2,60 2,90 2,56 2,36 12,85 

RATA-RATA 0,81 0,87 0,97 0,85 0,79 4,28 

 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

= (12,85)
2 

                 (3x5) 

 
= 11,01 

 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (1,35
2 

+ 1,5
2
 + 1,8

2
 + 1,7

2
 + …… + 0,26

2
) – 11,01 

= 4,77 

 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (7,95
2
 + 3,6

2 
+ 1,3

2
)/5 – 11,01 

 = 4,56 

 

JKG = JKT – JKP  

 = 4,77 - 4,56 

 = 0,21 

 

Tabel Sumber Keragaman 

SK db JK KT F-Hitung F 0,05 F 0,01 
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Perlakuan  2 4,56 2,28 114 3,89 6,92 

Galat 12 0,21 0,02       

TOTAL 14 4,77         

Keterangan : **F hitung  > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

BNT 1%  = t1/2α , dbs√
    

 
.  

  = 2.179√
        

 
 

 

  = 0,195 

 

Setelah Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi  

P3 0,29 a 

P2 0,81 b 

P1 1,60 c 
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Lampiran 2. Analisis Ragam Kadar Air Madu  

 

PERLAKUAN  
ULANGAN 

TOTAL 
RATA-

RATA 1 2 3 4 5 

P1 21,50 20,80 21,90 22,40 23,50 110,10 22,02 

P2 20,70 20,50 20,80 21,60 21,40 105,00 21,00 

P3 19,20 20,50 18,80 19,60 19,30 97,40 19,48 

TOTAL 61,40 61,80 61,50 63,60 64,20 312,50 

RATA-RATA 20,47 20,60 20,50 21,20 21,40 104,17 

 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = (312,5)
2 

                (3x5) 

 
= 6510,42 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (21.5
 
+ 20.8

2
 + 21.9

2
 + 22.4

2
 + …… + 19.3

2
) – 6510,42 

= 22,97 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (110,10
2
 + 105

2 
+ 97,4

2
)/5 – 6510,42 

 = 16,34 

JKG = JKT – JKP  

 =22,97–16,34 

 = 6,64 

 

Tabel Sumber Keragaman 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F 0.01 

Perlakuan  2 16,34 8,17 14,77  3,89 6,92  

Galat 12 6,64 0,55       

Total 14 22,97 
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Keterangan : **F hitung  > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

 

 

 

Uji Beda Nyata Terkecil 

BNT 1%  = t1/2 α , dbs√
    

 
.  

  = 2,179√
        

 
 

  = 1,022 

 

Setelah Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi  

P3 19,48 a 

P2 21,00 b 

P1 22,02 b 
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Lampiran 3. Analisis Ragam Viskositas Pada Madu  

PERLAKUAN  
ULANGAN 

TOTAL RATA-RATA 
1 2 3 4 5 

P1 11,60 11,20 11,10 11,45 11,80 57,15 11,43 

P2 18,40 18,60 18,90 18,35 18,55 92,80 18,56 

P3 33,80 33,70 33,90 33,32 33,65 168,37 33,67 

TOTAL 63,80 63,50 63,90 63,12 64,00 318,32 

RATA-RATA 21,27 21,17 21,30 21,04 21,33 106,11 

 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = (318,32)
2 

                (3x5) 

 
= 6755,17 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= 11,60
2
 + 11,20

2
 + 11,10

2
 + …… +33,65

2
) – 6755,17 

= 1290,82 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (57,15
2
 + 92,80

2 
+ 168,37

2
)/5 – 6755,17 

= 1290,11 

JKG = JKT – JKP  

 =1290,82– 1290,11 

 = 0,71 

 

Tabel Sumber Keragaman 

SK db JK KT F-Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 2 1290,11 645,05 10925,10 3,89 6,92 

Galat 12 0,71 0,06    

TOTAL 14 1290,82     

Keterangan : **F hitung  > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) 
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Uji Beda Nyata Terkecil 

BNT 1%  = t1/2 α , dbs√
    

 
.  

  = 2.179√
       

 
 

  = 0,34 

Setelah Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi  

P1 11,43 a 

P2 18,56 b 

P3 33,67 c 
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Lampiran 4. Analisi Gula  

SAMPEL 
ULANGAN 

TOTAL RATA-RATA 
1 2 3 4 5 

A 69,62 68,55 67,37 68,65 68,88 343,07 68,61 

B 71,00 69,45 68,79 69,50 68,96 347,70 69,54 

C 72,52 72,70 71,00 71,43 70,68 358,33 71,67 

TOTAL 213,14 210,70 207,16 209,58 208,52 1049,10 
 

RATA-RATA 71,05 70,23 69,05 69,86 69,51 349,70 
 

 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = (1049,10)
2
 

                (3x5) 

 
= 73374,05 

Jumlah Kuadrat (JK) : 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= 69,62
2
 +71

2
 + 79,52

2
 + …… +70,68

2
) – 73374,05 

= 33,43 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (68,61
2
 + 69,54

2 
+ 71,67

2
)/5 – 733374,05 

= 24,49 

JKG = JKT – JKP  

= 33,43 – 24,49 

 = 12,24 

 

Tabel Sumber Keragaman 

SK db JK KT F-Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan  2 24,49 12,24 16,42 3,89 6,92 

GALAT 12 8,95 0,75 

   TOTAL 14 33,43 

    Keterangan : **F hitung  > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang  nyata (P<0,01) 
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Uji Beda Nyata Terkecil 

BNT 1%  = t1/2α , dbs√
    

 
.  

  = 2.179√
       

 
 

  = 1,19 

 

Setelah Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi  

P1 68,61 a 

P2 69,54 b 

P3 71,67 b 
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Lampiran 5.  

Prosedur kerja pengujian kadar air 

 

Prinsip kerja :  

membaca nilai indeks bias pada suhu 20°C atau suhu pembacaan yang telah dikoreksi 20°C.  

 

Prosedur:  

 Sampel yang akan dianalisa diletakan pada prisma  

 diatur gelap terangnya dengan memutar knop pengatur skala searah jarum jam atau 

berlawanan arah jarum jam sampai didapat gelap dan terang yang jelas. 

 Batas gelap dan terang yang telah diketahui diarahkan hingga berada pada garis 

perpotongan silang dengan cara memutar knop kedua,  

 setelah hal tersebut diketahui maka diicatat indeks bias yang didapat dan dicocokkan 

dengan standart yang ada.  
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Lampiran 6  

Prosedur kerja penentuan jumlah produksi madu  

Alat dan bahan :  

 Gelas ukur 500mL 

 Gelas plastik  

 Botol kaca ukuran 200mL 

 Baskom 

Metode:  

1. Ambil madu yang telah diekstraksi dalam baskom  

2. Diambil madu menggunakan gelas plastik dan dimasukkan kedalam gelas ukur.  

3. Gelas ukur diletakkan pada bidang datar.  

4. Dilihat besaran angka pada garis yang berada pada samping gelas ukur.  

5. Madu yang telah diukur dan dicatat jumlahnya, dimasukkan dalam botol kaca ukuran 

200mL.  

6. Ditutup rapat botol kaca agar madu tidak rusak. 
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Lampiran 7 

Prosedur Kerja Pengujian Viskositas 

Prinsip:  

Pembacaan nilai berdasarkan kecepatan bola jatuh dengan waktu yang ditempuh.  

Prosedur:  

 Ukur diameter bola dan massa bola  

 Tentukan masa jenis benda dan suhu alat.  

 Isi tabung dengan aquades dan dimasukkan bola  

 Saat bola diatas stopwatch dihidupkan,dan pada saat bola berada dibawah dimatikan.  

 ditunggu hingga bola mencapai dasar.  

 Catat waktu jatuh bola.  

diukur kecepatan bola jatuh berdasarkan lama waktu jatuh bola.  

 

  



38 
 

Lampiran 8  

Prosedur Pengujian Kadar Gula  

 

Prinsip pengujian : 

Prinsip dasar dari metode anthrone adalah senyawa anthrone akan bereaksi secara 

spesifik dengan karbohidrat dalam asam sulfat pekat. Akan menghasilkan warna biru 

kehijauan yang khas. Senyawa anthrone (9,10-dihydro-9- oxanthracene) merupakan hasil 

reduksi anthraquinone. 

 

Prosedur :  

 Pembuatan Kurva Standar 

 

1. Pipet ke dalam tabung reaksi 0.0 (blanko), 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, dan 1 ml larutan glukosa 

standar. Tambahkan air sampai total volume masing-masing tabung reaksi 10 ml. 

2. Tambahkan dengan cepat 5 ml pereaksi anthrone ke dalam masing-masing tabung 

reaksi 

3. Tutup tabung reaksi (dapat menggunakan kelereng) campur merata. 

4. Tempatkan dalam water bath 100°C selama 12 menit (rendam dalam air mendidih) 

5. Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir 

6. Pindahkan kedalam cuvet, baca absorbansinya pada 630 nm 

7. Buat kurva hubungan antara absorbans dengan mg glukosa 

 

b. Penetapan Sampel 

1. Masukkan 1 ml sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi 

2. Selanjutnya lakukan tahap 2 sampai 6 seperti pada pembuatan kurva standar 

3. Tentukan konsentrasi total gula dalam sampel. 
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Lampiran 9.  

Dokumentasi Hasil Penelitian 

 

 

Gambar 10. Lokasi Penelitian 

 

 

Gambar 11. Tanaman Kaliandra 

 

 

Gambar 12. Kotak Lebah 

 

 

Gambar 13. Sisiran 

 

Gambar 14. Ekstraktor 

 

 

Gambar 15. Proses Penyaringan Madu 

 

 

Gambar 16. Sampel Madu 
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Gambar 17. Koloni Yang Telah Di Beri 

Label. 


