
PENGARUH UMUR PANEN TERHADAP 

KUALITAS ROYAL JELLY LEBAH MADU Apis 

mellifera DITINJAU DARI KADAR AIR, PROTEIN, 

LEMAK DAN ANTIOKSIDAN DI AREAL 

TANAMAN JAGUNG 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 
 

Rubeni Addirham Prajantoro 

NIM. 115050100111090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2017 



PENGARUH UMUR PANEN TERHADAP 

KUALITAS ROYAL JELLY LEBAH MADU Apis 

mellifera DITINJAU DARI KADAR AIR, PROTEIN, 

LEMAK DAN ANTIOKSIDAN DI AREAL 

TANAMAN JAGUNG 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

 
Rubeni Addirham Prajantoro 

NIM. 115050100111090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar  

Sarjana Peternakan pada Fakultas Peternakan  

Universitas Brawijaya 
 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2017



i 
 

RIWAYAT HIDUP 
 

 
 Penulis dilahirkan di Tuban pada tanggal 07 Oktober 

1992 sebagai putra pertama Bapak Nurhasyim dan Ibu Suniti. 

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah SDN 

Sidomukti 02, Kec. Kenduruan, Kab. Tuban lulus pada tahun 

2005, SMPN 1 Jatirogo, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban lulus pada 

tahun 2006 dan SMAN 2 Tuban lulus pada tahun 2011. Tahun 

2011 penulis diterima di Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya melalui program Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jalur tulis. 

 Selama menjadi mahasiswa penulis pernah melakukan 

Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Agro Fauna Kertosari 

dengan judul "Kriteria Seleksi Sapi Bakalan di PT. Agro 

Fauna Kertosari Mojokerto". Penulis juga melaksanakan 

Kuliah Kerja Nyata yang diselenggarakan di Dusun 

Manggisari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang. 

  



ii 
 

KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, 

karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Umur 

Panen terhadap Kualitas Royal Jelly Lebah Madu Apis 

mellifera ditinjau dari Kadar Air, Protein, Lemak dan 

Antioksidan di Areal Tanaman Jagung". Selama penyusunan 

skripsi penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih 

kepada yang terhormat: 

 
1. Dr. Ir. Lilik Eka Radiati, MS selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan 

pengarahan, koreksi, saran serta bimbingan, sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

2. Firman Jaya, S.Pt., MP selaku dosen pembimbing 

pendamping yang telah bersedia berbagi pengetahuan, 

saran, nasihat dan pengarahan dalam pelaksanaan 

penelitian, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

3. Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., selaku Dekan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

4. Dr. Ir. Sri Minarti, MP., selaku Ketua Program Studi 

Peternakan yang telah memberikan bimbingan, 

pengarahan dan motivasi tiada henti selama penulisan 

skripsi ini. 

5. Ibu Suniti dan Bapak Nurhasyim serta keluarga besar, 

terimakasih atas segala ucapan doa yang tulus, kesaabaran 

tiada henti, pengorbanan besar, dan seluruh cinta selama 

ini. 



iii 
 

6. Bapak Ustadi, S.Pt beserta keluarga, sebagai pemilik 

CV. Kembang Joyo yang telah memberikan kesempatan 

untuk melakukan penelitian di tempat, serta seluruh 

karyawan CV. Kembang Joyo yang memberikan 

pengarahan dan pelatihan sehingga proses penelitian 

dapat berjalan dengan baik. 

7. Teman penelitian Bayu, Fadhil, Beny, Pepi, Reinhard, 

Sawung, Jamila, Yugi  dan Fandi terimakasih untuk 

semua bantuan, semangat dan keceriaan kalian. Serta 

teman-teman Fapet 2011 untuk semua kerjasamanya 

selama perkuliahan sampai saat ini. 

8. Sahabat dan teman kost "Abel House" yang turut serta 

memberi semangat dan dukungan yang tiada henti.  

 
Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak 

yang membutuhkan. 

 

 

  Malang, 15 Februari 2016 

 

 Penulis 

  



iv 
 

EFFECT OF HARVEST TIME TO QUALITY OF HONEYBEE 
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ABSTRACT 

This research was conducted to study effect of harvest time to the 

quality of honeybee Apis mellifera royal jelly in terms of moisture, 

protein, lipid and antioxidant in the corn area. The method used  was 

completely randomized design (CRD) with 3 treatments (based on 

the different time of harvest) with 5 repetition. Treatment P1 was 

royal jelly sample that harvested in the first day; P2 was royal jelly 

samples harvested in the second day; P3 is royal jelly samples that 

harvested in the third day. Data were analyzed using analysis of 

variance (ANOVA) and if the treatment had a difference effect, 

analysis continued by Honestly Significant Difference Test (HSD). 

The results showed that different time of harvesting on honeybee in 

the corn area give s ignificantly effect (P ≤ 0.01) on moisture (58.05 – 

59.70%), protein content (0.77 – 13.25%), lipid content (0.171 – 

0.530 %) and antioxidant (4.29 – 5.00 mg/g). The conclusion of this 

result was different harvesting time on honeybee in the corn area 

gave a significant difference to the composition of royal jelly. Royal 

jelly that harvested in the second day gave the best royal jelly content 

because had highest lipid content and antioxidant. 

 

Keyword : Apis mellifera, harvest time, royal jelly 
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RINGKASAN 

Royal jelly merupakan cairan putih seperti susu yang 
dihasilkan kelenjar hypopharyngeal dari lebah pekerja sebagai 
makanan larva lebah. Royal jelly dihasilkan lebah madu 
dengan memanfaatkan jumlah polen yang dimiliki tanaman 
sebagai penghasil makanan utama larva. Royal jelly memiliki 
berbagai tingkatan kandungan tergantung dari perbedaan umur 
panen royal jelly. 

Penelitian dilaksanakan di kawasan penggembalaan lebah 
madu Apis mellifera milik CV. Kembang Joyo, Desa 
Donowarih, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. 
Koleksi sampel dalakukan di areal penggembalaan Desa 
Wates, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, 
dilakukan  koleksi   sampel   selama  27  hari  pada  tanggal  
17 April-14 Mei 2015. Pengujian sampel dilakukan di Unit 
Layanan Pengujian, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga 
selama 41 hari pada tanggal 10 Juli-21 Agustus 2015. 

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mempelajari  kualitas  
3 produk royal jelly lebah madu Apis melliefera yang 
dihasilkan dari tingkatan umur panen yang berbeda 
berdasarkan kadar air, protein, lemak, dan antioksidan. 

Materi yang digunakan adalah spesies lebah madu Apis 
mellifera yang dimiliki CV. Kembang Joyo pada salah satu 
lokasi penggembalan dengan jumlah 500 koloni dan jumlah 
sarang/stup adalah 25 stup. Lokasi yang digembalakan di area 
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tanaman jagung (Zea mays) yang beralamat di Desa Wates, 
Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Metode yang 
digunakan adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL). Jumlah  perlakuan  yang  digunakan  adalah  
3 yaitu P1 merupakan sampel royal jelly yang dihasilkan dari 
umur panen 1 hari; P2 merupakan sampel royal jelly yang 
dihasilkan dari umur panen 2 hari; P3 merupakan sampel royal 
jelly yang dihasilkan dari umur panen 3 hari. Ulangan yang 
digunakan adalah 5 pada setiap perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan umur 
panen royal jelly memberikan pengaruh yang berbeda sangat 
nyata (P≤0,01) terhadap kadar air, kadar protein, kadar lemak 
dan antioksidan. Rata-rata kadar air paling tinggi dihasilkan 
oleh P3  (59,70 ± 0,079

c
),  diikuti  P2  (59,30 ± 0,079

b
)  dan  

P1 (58,05 ± 0,039
a
). Rata-rata kadar protein paling tinggi 

dihasilkan oleh P1 (13,25 ± 0,047
c
), diikuti P2 (12,38 ± 

0,012
b
) dan P3 (0,77 ± 0,012

a
). Rata-rata kadar lemak paling 

tinggi dihasilkan oleh P2 (0,530 ± 0,034
c
), diikuti P3 (0,356 ± 

0,031
b
) dan P1 (0,171 ± 0,020

a
). Rata-rata Antioksidan paling 

tinggi dihasilkan oleh P2 (5,00 ± 0,01
c
), diikuti P3 (4,68 ± 

0,04
b
) dan P1 (4,29 ± 0,02

a
). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbedaan umur 
panen di areal tanaman jagung memberikan perbedaan secara 
nyata terhadap kadar air, kadar protein, kadar lemak dan 
antioksidan. Umur panen 2 hari dengan vegetasi tanaman 
jagung di Desa Wates, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten 
Malang menunjukkan bahwa nilai kandungan lemak (52,95 ± 
3,44)  dan antioksidan (5,00 ± 0,01) yang tinggi, hal ini 
menunjukkan bahwa umur panen 2 hari memberikan kualitas 
royal jelly paling baik ditinjau dari fungsinya sebagai zat 
antioksidan dan bahan medis alami. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

potensi untuk mengolah dan mengembangkan sumber daya 
alam. Sumber daya alam yang dapat digali dan memiliki 
potensi adalah pengolahan hasil hutan dan tanaman. Lebah 
madu merupakan serangga yang membantu proses 
penyerbukan (polinator) berbagai macam tumbuhan, baik 
tanaman budidaya, maupun tumbuhan liar, sehingga hasil 
polinasi pada bunga menyebabkan tanaman berbuah 
(Widowati, 2013). Lebah Apis mellifera merupakan salah satu 
dari berbagai jenis lebah yang dibudidayakan secara intensif 
oleh peternak madu. Pada budidaya lebah ini peternak 
membuat stup (kotak sarang lebah), pondasi sarang, bingkai 
sisiran sarang, menggembalakan koloni lebah, membuat pakan 
buatan saat musim hujan, membuatkan ratu lebah, 
mengendalikan hama dan penyakit serta proses panen madu. 
Produksi madu pada koloni lebah Apis mellifera akan 
didapatkan pada saat musim kemarau dan peternakakan 
membawa koloni lebahnya pada areal tanaman yang sedang 
berbunga hingga koloni lebah mendapatkan pakan berupa 
nektar dan tepung sari bunga (Budiwijono, 2012) 

Produksi terbesar dari lebah Apis mellifera selain madu 
diantaranya adalah royal jelly. Royal jelly merupakan cairan 
putih seperti susu yang dihasilkan kelenjar hypopharyngeal 
dari lebah pekerja sebagai makanan larva lebah. Royal jelly 
merupakan produk yang dihasilkan lebah dengan 
memanfaatkan jumlah polen yang dimiliki tanaman sebagai 
penghasil makanan utama larva. Vegetasi tanaman pada setiap 
area penggembalaan berbeda, sebagian besar tanaman 
memiliki jumlah polen lebih banyak namun terkadang terdapat 
area tanaman yang memiliki jumlah nektar lebih banyak. 
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Jumlah produksi royal jelly dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
diantaranya jumlah koloni lebah dalam satu stup (kotak lebah), 
umur ratu lebah yang memiliki produktivitas berbeda, jumlah 
produksi polen disekitar areal tanaman, serta umur panen 
dalam tingkatan yang berbeda.  

Royal jelly secara umum dimanfaatkan sebagai produk 
yang diolah menjadi obat dan beberapa produk medis. Salah 
satu contoh manfaat royal jelly bagi kesehatan adalah 
mengandung antioksidan tinggi yang berfungsi untuk 
membersihkan tubuh oleh hasil zat hasil oksidasi yang bersifat 
racun.  Berdasarkan uji laboratorium, royal jelly akan 
berkurang zat aktifnya seiring perubahan waktu. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa royal jelly berumur 24 jam memiliki 
kandungan aktif empat kali lebih tinggi daripada usia 48 jam. 
Perbedaan usia pada umur royal jelly akan memberikan 
dampak berbeda terhadap kualitas yang dihasilkan, namun 
akan memberikan hasil produksi yang berbeda pada tingkatan 
umur royal jelly.  

Jumlah produksi dan kandungan senyawa kimia dari royal 
jelly dipengaruhi oleh jumlah produksi polen disekitar areal 
tanaman. Jumlah produksi royal jelly berbanding lurus dengan 
produksi polen yang diperoleh dari tanaman berbunga. 
Menurut Barnutiu, Marghitas, Dezmirean, Mihai, and Bobis 
(2011) komposisi royal jelly relatif konstan ketika 
membandingkan antara koloni yang berbeda, keturunan lebah, 
maupun variasi temperatur. Secara ilmiah kandungan royal 
jelly terdiri dari sekitar  66%  air,  15%  gula,  5%  lemak,  
13% protein dengan kandungan tertinggi asam amino esensial 
dan vitamin, serta mineral dengan konsentrasi sekitar 0,7-1,2% 
(Stocker, Schramel, Kettrup, and Bengsch, 2005). 
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1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan penelitian ini adalah bagaimana kualitas 3 produk 

royal jelly  lebah madu Apis melliefera yang dihasilkan dari 
tingkatan umur panen yang berbeda berdasarkan kadar air, 
protein, lemak, dan antioksidan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mempelajari  kualitas  

3 produk royal jelly lebah madu Apis melliefera yang 
dihasilkan dari tingkatan umur panen yang berbeda 
berdasarkan kadar air, protein, lemak, dan antioksidan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah 

informasi mengenai kualitas 3 produk royal jelly  lebah madu 
Apis melliefera yang dihasilkan dari tingkatan umur panen 
yang berbeda berdasarkan kadar air, protein, lemak, dan 
antioksidan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi 
masyarakat dalam pemanfaatan royal jelly. 

 

1.5 Kerangka Pikir 
Royal jelly merupakan salah satu produk lebah selain madu. 

Royal jelly dihasilkan dari kelenjar hypopharyngeal oleh lebah 
pekerja sebagai makanan ratu lebah dan larva lebah. Zat hasil 
sekresi royal jelly berguna untuk membantu sang ratu lebah 
dalam proses “prokreasi” dan memberikan makanan kepada 
larva lebah madu supaya dapat berkembang secara maksimal 
(Wytrychowski, Chenavas, Daniele, Casabianca, Batteau, 
Guibert and Brion, 2013). Kuntadi (2012) menyatakan bahwa 
umur larva menjadi faktor dominan yang menentukan jumlah 
dan komposisi royal jelly yang diterima. Hal ini berhubungan 
dengan umur larva yang digunakan dan masa panen royal 
jelly.  

Salah satu faktor pembentuk royal jelly adalah jenis 
tanaman diareal penggembalaan. Tanaman berbunga dapat 
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menghasilkan nektar dan polen, tetapi ada pula tanaman yang 
hanya mengasilkan nektar atau polen saja. Sulistyorini (2006) 
menyatakan bahwa lebah mengunjungi bunga yang memiliki 
warna berbeda-beda. Sedangkan untuk bentuk bunga, lebah 
lebih cenderung mendatangi bunga yang bentuknya terbuka 
yang memudahkan bagi lebah madu untuk mengambil nektar 
atau polen. Royal jelly terbentuk karena ketersediaan tanaman 
yang mengandung polen lebih banyak daripada nektar. Jasmi 
(2013) menyatakan bahwa sumber polen dikelompokkan atas 
tiga group yaitu Non Poaceae, Poaceae selain rumput 
bermuda, dan rumput bermuda (Poaceae). Sedangkan tanaman 
penghasil nektar antara lain tanaman hortikultura, pangan, 
perkebunan, kehutanan dan rumput. 

Royal jelly mengandung beberapa senyawa diantara lain: 
air, gula (fruktosa, glukosa, dan sukrosa), protein, lipid, 
mineral, dan abu (Sabatini, Marcazzan, Caboni, Bogdanov, 
and De Almeida-Muradian, 2009). Royal jelly memiliki 
kapasitas antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan 
produk lebah lain seperti propolis dan madu (Nagai and Inoue, 
2004). Liu, Yang, Shi, and Peng (2008) menyatakan bahwa 
aktivitas antioksidan yang tinggi dalam royal jelly tersedia 
pada awal panen selama perkembangan larva, dengan alasan 
bahwa waktu akhir panen dapat mengurangi sifat antioksidan 
dari royal jelly. Oleh karena itu, aktivitas antioksidan dari 
royal jelly akan mengalami penurunan yang berfaktor pada 
perbedaan usia panen, sehingga dapat digunakan sebagai 
parameter kualitas (Pavel, Marghitas, Dezmirean, Tomos, 

Bonta, Sapcaliu, and Buttstedt, 2014). 
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1.6 Kerangka Konsep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Hipotesis 

Perbedaan umur panen royal jelly pada lebah madu Apis 

mellifera di areal tanaman jagung memberikan perbedaan nilai 

terhadap kadar air, kadar protein, kadar lemak dan antioksidan. 

  

Produk Hasil 

Lebah 

Madu Polen Propolis Sarang Lebah 

Jumlah 

Jumlah Koloni 

Lebah 

Umur Ratu Lebah 

Jenis Tanaman 

Penghasil Polen 

Perbedaan umur 

panen 

Penyimpanan 

Royal Jelly  

Setelah disimpan 

Suhu 

penyimpanan 

Lama 

penyimpanan 

Teknik 

penyimpanan 

Kadar Air Lemak Protein Antioksidan 

Royal Jelly Segar 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1  Lebah Madu Apis mellifera 

Lebah madu merupakan salah satu binatang yang dapat 
membantu penyerbukan tanaman sehingga mampu 
meningkatkan produksi pertanian (Saepudin, Fuah, Sumantri, 
Abdullah dan Hadisoesilo, 2012). Dalam usaha peternak, 
lebah madu merupakan salah satu spesies lebah yang mampu 
memproduksi madu, royal jelly, propolis, polen, racun, larva 
dan lilin (Jasmi, 2013). Lebah madu hidup dalam suatu koloni, 
setiap koloni lebah madu terdiri dari seekor ratu, beberapa 
ratus jantan dan beberapa ribu pekerja (Handriani, Jasmi dan 
Indrianti, 2013). Masing-masing kasta memiliki jumlah dan 
tugas tertentu: 1) lebah ratu berjumlah 1 ekor per koloni dan 
bertugas  untuk  bertelur; 2)  lebah  jantan  berjumlah  100- 
250 ekor per koloni dan bertugas untuk mengawini lebah ratu; 
dan 3) lebah pekerja berjumlah 20.000-90.000 ekor per koloni 
dan bertugas untuk mengumpulkan makanan, menyimpan 
makanan, merawat lebah ratu, merawat larva, membangun sel 
sarang, menjaga sarang dari musuh dan membersihkan sarang. 

Lebah Apis mellifera merupakan salah satu spesies lebah 
madu yang berasal dari eropa dan populasinya telah tersebar 
luas di seluruh dunia termasuk wilayah asia. Lebah Apis 
mellifera merupakan jenis lebah yang memiliki segala 
kelebihan, kelebihan yang dimiliki diantaranya mampu 
produksi madu yang tinggi dan rajin dalam mengumpulkan 
makanan (Suwannapong, Benbow, and Nieh, 2011). Produksi 
madu Apis mellifera pada saat kondisi yang baik berkisar 
sekitar 35-40 kg per tahun per koloni. 
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Lebah madu Apis mellifera diklasifikasikan sebagai 
berikut: 

 
Kingdom  : Animalia 
Phylum : Arthropoda 
Class : Insecta 
Order : Hymenoptera 
Family : Apidae 
Genus : Apis Linnaeus 
Spesies : Apis mellifera Linnaeus 
 

Optimasi produksi dalam pengembangan ternak lebah 
madu dipengaruhi oleh ketersediaan pakan, ketersediaan air, 
suhu dan fotografi. Suhu yang ideal untuk budidaya lebah 
madu adalah diatas 20

o
C, dengan ketinggian 200-1500 m di 

atas permukaan laut. Proses penggembalaan dilakukan pada 
musim bunga untuk mempertahankan dan mengoptimalkan 
produksi dari koloni lebah madu. Wilayah penggembalaan 
tergantung dari jenis dan jumlah vegetasi tanaman berbunga 
yang dimiliki wilayah tersebut (Sari, 2007). 

 
2.2 Tanaman Pakan Lebah dan Sumber Royal Jelly 

Untuk mencukupi kebutuhan hidup koloni, lebah pekerja 
mencari nektar dan serbuk sari sebagai sumber utama pakan. 
Selain nektar dan polen bunga, lebah pekerja juga 
mengumpulkan air untuk menjaga kelangsungan hidup koloni 
dan untuk mengatur kelembaban serta suhu sarang, dan untuk 
melarutkan madu untuk dikonsumsi bagi anakan lebah madu 
(Huang, 2010). Menurut Sihombing (2005), terdapat beberapa 
jenis tanaman di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai sumber 
pakan lebah meliputi polen ataupun nektar seperti pada Tabel 
1. Setiap jenis tanaman memiliki rentang waktu berbunga yang 
berbeda-beda sehingga dapat memungkinkan untuk budidaya 
lebah dalam jangka waktu berkelanjutan melalui proses 
penggembalaan. 
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Tabel 1.  Beberapa Jenis Tanaman sebagai Sumber Pakan 
Lebah 

No Nama Tanaman 

Kandungan N 

(Nektar) dan 

P (Polen) 

Musim Bunga 

I. 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

Tanaman Hutan 

Kaliandra (Calliandra callothyrsus) 

Aren (Arenga pinnata) 

Petai Cina/Lamtoro (Leucaena 

leucocephala) 

Acacia mangium 

Eukaliptus (Eucalyptus spp) 

Sonoprit  (Dalbergia sisso) 

Sengon (Paraserianthes falcataria) 

 

N 

N, P 

P 

 

N, P 

N, P 

N 

N, P 

 

Tergantung Musim Tanam 

Januari-Desember 

Januari-Desember 

 

Januari-Desember 

2 Tahun Bunga 

Agustus dan Oktober 

Juni dan September 

 

II. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

Tanaman Holtikultura 

Kelengkeng (Euphorbia longan) 

Rambutan (Nephelium lappaceum ) 

Mangga (Mangifera indica) 

Durian (Durio zibethinus) 

Jambu Air (Eugenia spp) 

Alpukat (Persea gratissima gaerin) 

Jeruk (Citrus spp) 

 

Padi (Oryza sativa) 

 

N, P 

N, P 

N, P 

N, P 

N, P 

N, P 

N, P 

 

P 

 

Juni dan Agustus 

Oktober-November 

Juni dan Agustus 

Juni dan September 

Mei dan Oktober 

Hujan 

Agustus dan  

November-Desember 

Tergantung Musim Tanam 

III. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Tanaman Perkebunan/Industri  

Kapuk Randu (Ceiba petandra) 

Kelapa (Cocus nucifera) 

Karet (Hevea brasiliensis) 

Jambu Mente (Anacardium 

occidentale) 

 

N, P 

P 

N 

N, P 

 

Mei-Agustus 

Maret-Desember 

September-Oktober 

Maret-Juli 

Sumber: Sihombing, 2005 
 
Nektar bunga merupakan sumber karbohidrat bagi lebah 

madu, sedangkan serbuk sari (polen) bunga merupakan 
sumber utama untuk protein, lipid, mineral dan vitamin yang 
dibutuhkan untuk nutrien lebah madu (Keller, Fluri, and 
Imdorf, 2005). Gowda (2011) menyatakan bahwa lebah 
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membutuhkan banyak serbuk sari untuk pertumbuhan 
tubuhnya, khususnya dari mulai larva, pupa, hingga lebah 
muda yang sedang dalam pertumbuhan dan perkembangan 
sistem kelenjar. 

Kualitas serbuk sari tidak sama setiap masing-masing 
bunga. Kualitas serbuk sari diukur berdasarkan dua metoda, 
yaitu kandungan protein kasar atau komposisi asam amino. 
Lebah madu selain membutuhkan protein tinggi dari serbuk 
sari, juga membutuhkan sepuluh jenis asam amino esensial 
artinya lebah madu tidak dapat mensistesis semua asam amino 
tersebut dan harus diperoleh dari makanannya (Keller et al., 
2005; Huang, 2011). 

Royal jelly terbentuk karena ketersediaan tanaman yang 
mengandung polen lebih banyak daripada nektar. Jasmi (2013) 
menyatakan bahwa sumber polen dikelompokkan atas tiga 
group yaitu Non Poaceae, Poaceae selain rumput bermuda, 
dan rumput bermuda (Poaceae). Sedangkan tanaman penghasil 
nektar antara lain tanaman hortikultura, pangan, perkebunan, 
kehutanan dan rumput. 

 

2.2.1  Polen 

Polen adalah sel kelamin jantan tumbuhan yang berprotein 

tinggi. Polen dimakan oleh lebah madu terutama sebagai 

sumber protein. Kandungan protein kasarnya bervariasi antara 

8-40% (rata-rata 23%) (Sihombing, 1997). Polen mengandung 

sepuluh unsur asam amino esensial diantaranya arginin, 

fenilalanin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, treonin, 

triptofan dan valin (RIRDC, 2005) yang sangat diperlukan 

untuk perkembangan alat reproduksi, kelenjar, rambut atau 

bulu, sayap lebah serta memperbaiki bagian-bagian tubuh 

yang telah rusak. Oleh karena itu, polen sangat penting untuk 

kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan koloni (Winarno, 

1982). Lebah membutuhkan protein yang berasal dari polen 



10 
 

untuk perkembangan kelenjar hypopharing, sehingga jika 

terjadi kekurangan polen dapat menyebabkan perkembangan 

kelenjar terhambat dan umur lebih pendek (Winston, 1987). 

Lebah pekerja memilih polen berdasarkan bau dan bentuk fisik 

dari butiran polen, bukan berdasarkan nilai nutrisi, umur, atau 

warna (Winston, 1987). 

 

2.2.2  Pakan Tambahan 

Tersedianya tanaman pakan merupakan syarat utama untuk 

pengembangan budidaya lebah madu. Pengembangan koloni 

lebah madu memerlukan bunga yang mengandung banyak 

polen sebagai sumber protein. Beberapa keadaan yang 

membutuhkan polen suplemen adalah jika lintasan terbang 

lebah terbatas, koloni lemah, sumber polen berkualitas rendah 

dan defisiensi polen (RIRDC, 2005). Nektar sebagai sumber 

karbohidrat masih dapat disuplai atau diganti dengan sirup 

gula, namun polen meskipun dapat dibuat pengganti atau 

suplemen, relatif lebih sulit diganti dan lebih mahal. Menurut 

Hendayati (1997), pakan tambahan berupa larutan gula 

dimaksudkan untuk mengatasi masa kekurangan nektar di 

lapangan. Oleh karena itu kandungan gizi yang ada di dalam 

pakan tambahan sebaiknya sama dengan kandungan nektar 

alami. Kandungan gula dalam nektar yang baik harus di atas 

20%, karena kadar gula di atas 20% mampu mencukupi 

kebutuhan energi bagi aktivitas lebah madu. 

Protein sangat penting bagi kelangsungan sebuah koloni 

lebah madu, sehingga banyak sumber protein lain diteliti 

dengan harapan akan ditemukan bahan makanan untuk 

menggantikan polen alami. Menurut Smith (2000), faktor-

faktor yang menjadikan suatu bahan sebagai polen pengganti 
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atau polen tambahan adalah ketertarikan lebah untuk 

mengkonsumsi. 

 

2.3 Produk Lebah Madu 

Budidaya lebah menghasilkan beberapa produk diantaranya 

adalah madu, royal jelly, polen, propolis dan lilin lebah. 

Keseluruhan produk hasil dari budidaya madu memiliki 

karakteristik dan komposisi yang berbeda sehingga memiliki 

manfaat tersendiri bagi lebah ataupun manusia (Radiati, Junus 

dan Awaly, 2011). 

Madu merupakan cairan yang dihasilkan oleh lebah madu 

dari nektar bunga. Madu merupakan cairan berwarna kuning 

hingga kecoklatan yang memiliki komposisi gula yang 

sebagian besar adalah monosakarida seperti glukosa dan 

fruktosa. Kandungan gula pada madu berkisar 90-99% dari 

total bahan kering madu dan air berkisar 18% (Krell, 1996). 

Royal jelly merupakan cairan berwarna krem-putih yang 

dihasilkan dari kelenjar hypopharyngeal lebah pekerja muda. 

Royal jelly digunakan lebah sebagai pakan larva ratu dan larva 

lebah pekerja. Royal jelly memiliki pH 3,8 dengan komposisi 

66% air, 15% gula, 5% lemak, 13% protein dengan kandungan 

tertinggi asam amino esensial dan vitamin, serta mineral 

dengan konsentrasi sekitar 0,7-1,2%. Royal jelly dimanfaatkan 

manusia sebagai suplemen, campuran kosmetik dan 

dimanfaatkan pada bidang medis/kesehatan (Stocker et al, 

2005). 

Polen merupakan serbuk sari jantan pada bunga tanaman. 

Polen diambil oleh lebah menggunakan mulut dan dibawa 

menuju koloni menggunakan polen basket pada kaki lebah. 

Proses pemanenan bee polen dilakukan menggunakan alat 

yang dinamakan polen trap. Penggunaan polen trap dapat 
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menghalau atau melepaskan polen yang dibawa lebah ke 

sarang hingga 60%. Bee polen mengandung 10 jenis asam 

amino; protein esensial; asam lemak esensial; 10 jenis minerat, 

vitamin (A, B, C, D, E); hormon pertumbuhan, hormon 

reproduksi dan berbagai jenis alkaloid yang berfungsi 

melakukan stabilitasi metabolisme sel dan untuk 

regenerasi/rehabilitasi sel (Widowati, 2013). 

Propolis merupakan bahan tanaman berupa resin yang 

diolah dan digunakan oleh lebah sebagai pendempul sarang, 

penyegel sarang, lapisan sarang, dan pelindung sarang dari 

gangguan eksternal. Meskipun propolis berasal dari berbagai 

wilayah, propolis memiliki kemiripan komposisi dikarenakan 

terbentuk dari getah pohon yang telah disekresi oleh lebah. 

Komposisi propolis adalah 55% senyawa resin, 30% lilin 

lebah, 10% minyak aromatik dan 5% bee polen (Coutinho, 

2012). 

Lilin lebah merupakan campuran kompleks lipids dan 

hydrocarbons yang dihasilkan oleh kelenjar lilin lebah madu. 

Kelenjar lilin adalah bagian khusus dari epidermis dinding 

tubuh lebah. Lilin lebah digunakan untuk membentuk dan 

membangun sisiran madu. Pemanfaatan lilin lebah pada 

manusia adalah sebagai bahan pembuatan lilin, industri 

kosmetik, industri farmasi dan industri tekstil. 

 

2.4 Royal Jelly 

Royal jelly merupakan makanan larva lebah madu dan 

makanan ratu lebah selama hidupnya yang dihasilkan dari 

kelenjar hypopharyngeal. Royal jelly terbentuk dari jumlah 

polen lebih tinggi daripada jumlah nektar di areal 

penggembalan. Sifatnya tidak homogen, berbentuk jelly 

berwarna krem-putih, mempunyai bau yang tajam dan berasa 
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asam dengan pH 3,4-4,5 (Lercker, 2003). Sumber royal jelly 

adalah tanaman Leguminoceae, Jasmi (2013) menjelaskan 

bahwa tanaman Leguminoceae merupakan sumber polen yang 

paling penting karena mengandung protein yang dibutuhkan 

larva lebah. 

Tingkat produksi royal jelly dikaitkan dengan kualitas 

produksi ratu lebah dan lebah pekerja. Produksi royal jelly 

dalam satu koloni memiliki dua kegunaan, diantaranya: 

makanan bagi larva lebah selama 90 jam dan makanan ratu 

lebah selama hidupnya. Muoro and Toledo (2004) 

menjelaskan bahwa kuantitas royal jelly per mangkokan 

bervariasi tergantung waktu yang diperlukan untuk 

membentuk jelly setiap koloni, artinya untuk memperoleh 

royal jelly dengan kuantitas yang lebih harus melakukan panen 

ketika umur 72 jam setelah  pemindahan   larva  berusia  12- 

14 jam dibandingkan pemanenan 48 jam. 

Royal jelly dapat diperkaya dengan serbuk sari yang jatuh 

dari lebah, atau dari serbuk sari yang terkandung dalam perut 

madu. Dimou, Goras, and Thrasyvoulou (2007) menjelaskan 

bahwa perbedaan kuantitas royal jelly akan dipengaruhi oleh 

kelimpahan serbuk sari di areal penggembalaan, artinya 

produksi royal jelly berbanding lurus dengan jumlah produksi 

polen yang tersedia. Barth (2005) menyatakan bahwa ada 

perbedaan asal botani dan serbuk sari, perbedaan tersebut akan 

menentukan kualitas setiap jenis serbuk sari. Selain itu, royal 

jelly yang dikoleksi akan berdampak terhadap setiap jenis 

serbuk sari yang terkandung. Sehingga penentuan geografis 

serbuk sari di areal penggembalaan sangat penting untuk 

memastikan kualitas royal jelly. 
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2.4.1 Karakteristik Royal Jelly 

Karakteristik fisik royal jelly tampil sebagi zat keputihan 

dengan bentuk seperti agar-agar dan sering tidak homogen 

karena adanya zat lain yang tercampur dalam royal jelly. 

Lercker (2003) menyatakan bahwa royal jelly memiliki bau 

dan rasa yang asam (pH 3,4-4,5) dengan kerepatan 1,1 g/ml, 

sehingga membuat royal jelly mampu sebagian larut dalam air. 

Viskositas royal jelly bervariasi berdasarkan kadar air dan 

umur simpan, perlahan-lahan royal jelly akan menjadi kental 

bila disimpan dalam suhu dingin atau freezer dengan suhu 5
o
C 

(Ramadan and Al-Ghamdi, 2012).  

 

2.4.2 Daya Simpan Royal Jelly 

Proses penyimpanan bertujuan untuk mempertahankan 

bentuk dan kualitas royal jelly. Li, Wang, Zhang, and Pan 

(2007) menyatakan bahwa penyimpanan royal jelly dalam 

keadaan beku (4
o
C) mencegah penguraian protein royal jelly 

secara biologis aktif dan dengan demikian royal jelly harus 

dibekukan setelah dipanen. 

Royal jelly dapat rusak atau kehilangan nilai fungsionalnya 

ketika disimpan dengan cara yang tidak benar, karena itu harus 

disimpan pada suhu 4-8
o
C atau kurang untuk menjamin 

kualitas yang baik (Chen and Chen, 1995). Ramadan et al 

(2012) menyatakan bahwa royal jelly yang disimpan pada 

suhu 20
o
C selama 24 bulan akan mengalami penurunan 

kualitas yang sangat signifikan, dibandingkan yang disimpan 

pada suhu 4
o
C yang mampu mempertahankan enzim glukosa 

oksidase. 
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2.4.3 Komposisi Kimia Royal Jelly  

Komposisi utama royal jelly terdiri dari sekitar 66% air, 

15% gula, 5% lemak, 13% protein dengan kandungan tertinggi 

asam amino esensial dan vitamin, serta mineral dengan 

konsentrasi sekitar 0,7-1,2% (Stocker et al, 2005). Sabatini et 

al (2009) menyatakan bahwa komposisi royal jelly dibagi 

menjadi komponen segar dan komponen kering yang memiliki 

kandungan berbeda-beda seperti pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Komposisi Royal Jelly 

Komposisi  

Royal Jelly 

Royal 

Jelly 

Segar 

Royal 

Jelly 

Kering 

Air (%) 

Lipid (%) 

10-Hydroxy-2-decenoic acid (10-HDA) (%) 

Protein (%) 

Fruktosa+glukosa+sukrosa (%) 

Fruktosa (%) 

Glukosa (%) 

Sukrosa (%) 

Abu (%) 

pH 

Keasaman (ml 0,1N NaOH/g) 

Furosine (mg/100g protein) 

60-70 

3-8 

>1,4 

9-18 

7-18 

3-13 

4-8 

0,5-2,0 

0,8-3,0 

3,4-4,5 

3,0-6,0 

<50 

<5 

8-19 

>3,5 

27-41 

- 

- 

- 

- 

2-5 

3,4-4,5 

- 

- 

Sumber: Sabatini et al (2009)  

 

Royal jelly diproduksi di hypopharyngeal, mandibular dan 

kelenjar liur lebah pekerja (Apis mellifera) di bawah 

pencernaan parsial serbuk sari dan madu. Polen merupakan 

sumber utama protein, peptida dan metabolit sekunder dalam 

royal jelly. Sehingga serbuk sari adalah produk prekursor 
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penting dari jeli yang dihasilkan oleh koloni lebah dan 

mempengaruhi sifat biologis royal jelly. Sifat biologis yang 

paling penting adalah sifat antibakteri. Stocker (2005) 

menyatakan bahwa sifat dari produk mentah royal jelly alami 

berkorelasi secara signifikan terhadap prekursor nektar alami 

dan serbuk sari, namun serbuk sari menjadi bahan pembentuk 

dasar royal jelly dengan komponen berupa protein, glikosida 

dan turunannya. 

Adenosine adalah purin nukleosida alami dan dibentuk oleh 

pemecahan adenosine trifosfat (ATP). ATP adalah sumber 

enerfi utama dalam sel untuk sistem transportaso dan tindakan 

banyak enzim. sebagian besar ATP dihidrolisis menjadi 

adenosin difosfat (ADP), yang dapat melakukan defosforalasi 

kebentuk AMP. Alur pembentuk adenosine ditunjukkan pada 

Gambar 1, adenosine bertindak sebagai blok bangunan untuk 

asam nukleat dan molekul penyimpanan energi, substrat untuk 

beberapa enzim dan modulator ekstraselular sebagai aktivitas 

seluler (Ramadan et al, 2012).  Kim dan Lee (2011) 

menyatakan bahwa konsentrasi adenosine dalam sampel royal 

jelly segar menunjukkan nilai yang stabil selama 24 jam yang 

terletak di antara 27-50 g/ml, sedangkan royal jelly kering 

berada pada konsentrasi 2-176 g/ml. 

 

 

  



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  Alur Pembentuk Adenosine (Ramadan et al, 

2012) 

 

Kandungan komponen penyusun royal jelly pada masing-

masing wilayah memiliki perbedaan secara kuantitas dan 

kualitas. Nabas, Haddadin, Haddadin, and Nazer (2013) 

menjelaskan bahwa kandungan senyawa royal jelly di 

Indonesia dan Jordania memiliki rentang perbedaan yang 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Perbandingan Kandungan Senyawa Kimia Royal 

Jelly Indonesia dengan Royal Jelly Jordania 

Komposisi Kimia Royal Jelly 

Indonesia 

Royal Jelly 

Jordania 

Kadar Air (%) 

Abu (%) 

Protein (%) 

Lemak (%) 

Ca (mg/gr) 

Fe (mg/gr) 

Mn (mg/gr) 

67,0 

1,0 

12,5 

5,0 

300 

30 

7 

61,5 

1,10 

13,15 

10,18 

645 

6,3 

0,3 

Sumber: Nabas et al (2013) 
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2.4.4 Kadar Air Royal Jelly 

Royal jelly memiliki jumlah kandungan kadar air terbesar 

dari semua produk lebah. Kandungan yang dimiliki lebih dari 

60%, ini karena kadar air yang tersimpan dalam sarang akan 

diberi zat higroskopis oleh lebah pekerja agar 

mempertahankan tingkat kelembaban (Barnutiuet al, 2011). 

Lercker (2003) menjelaskan bahwa sifat royal jelly yang tidak 

homogen dengan tingkat kerapatan 1,1 g/ml membuat royal 

jelly mampu larut dalam air. 

Kadar air yang terkandung dalam royal jelly akan 

mempengaruhi tingkat viskositas. Ramadan et al (2012) 

menjelaskan bahwa viskositas yang dimiliki bervariasi sesuai 

kandungan air yang terkandung dalam royal jelly, peningkatan 

viskositas muncul terkait dengan peningkatan larutan senyawa 

nitrogen air, bersamaan dengan pengurangan nitrogen terlarut 

dan asam amino bebas. Perubahan ini karena aktivitas 

enzimatik yang berinteraksi antara lemak dan protein. 

 

2.4.5 Kadar Protein Royal Jelly 

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting 

bagi tubuh, karena zat ini berfungsi sebagai zat pembangun 

dan pengatur. Protein adalah sumber asam amino yang 

mengandung unsur-unsur Carbon, Hidrogen, Oksigen, dan 

Nitrogen. Sebagai zat pembangun, protein meruapakan bahan 

pembangun jaringan-jaringan baru yang selalu terjadi di dalam 

tubuh (Winarno, 2008). Protein berperan penting untuk 

keperluan fungsional maupun struktural sebagai pembentuk 

protein dari komposisi asam-asam amino. Oleh karena itu, 

protein mempunyai mutu yang beraneka ragam tergantung 

sampai seberapa jauh protein itu dapat menyediakan asam 
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amino essensial dalam jumlah yang memadai (Buckle, 

Edward, Fleet, Wootton, 1987). 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rumus Kimia Asam Amino (Cozzone, 2002) 

 

Asam amino merupakan senyawa hidrokarbon yang 

mempunya gugus karboksil (-COOH) dan gugus amina (-

NH2). Asam amino dapat diperoleh dari hasil hidrolisis 

protein. Struktur asam amino (Gambar 2) mengandung gugus         

-NH2 yang terikat pada atom C alfa ( ), yaitu aton C yang 

terikat pada gugus karboksil (Cozzone, 2002). Perbedaan asam 

amino satu sama lain terletak pada rantai sampingnya. Rantai 

samping dilambangkan dengan R yang dapat berupa alkil, 

cincin benzena, alkohol, dan turunannya.  

Analisis protein umumnya bertujuan untuk mengukur kadar 

protein dalam bahan makanan. Analisis protein dapat 

dilakukan antara lain dengan metode Kjeldahl, Lowry, Biuret, 

Bradford, Turbidimetri dan Titrasi Formol (Sudarmadji, 

Haryono, dan Suhardi, 2007). Penentuan nilai kadar protein 

pada royal jelly dapat menggunakan uji Kjeldahl yang telah 

dimodifikasi. Liu et al (2008) menjelaskan bahwa komposisi 

protein yang terkandung pada royal jelly disajikan dalam umur 

larva 1, 2 dan 3 hari dengan komposisi protein yang diamati 

selama umur panen 24, 48, dan 72 jam pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Komposisi Protein pada Roya1 Jelly 

Umur larva 

(hari) 

Komposisi Protein (%) 

24 jam 48 jam 72 jam 

1 

2 

3 

16,5 

14,5 

13,9 

10,1 

10,7 

9,6 

9,8 

7,7 

9,5 

Sumber: Liu et al (2008). 

 

2.4.6  Kadar Lemak Royal Jelly 

Lemak disebut juga dengan lipid adalah suatu zat yang 

kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama 

untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di 

dalam tubuh diperoleh dari dua sumber yaitu dari makanan 

dan hasil produksi organ hati yang bisa disimpan didalam sel-

sel lemak sebagai cadangan makanan. Lipid dapat dibagi 

dalam dua kelas yaitu lipid yang terdapat dalam pangan tubuh 

dan lipid struktural atau kompleks yang dihasilkan dalam 

tubuh untuk membentuk membran, mentranspor lemak atau 

mensintesis hormon-hormon atau katalis lemak (Proverawati, 

2010). 

Asam penyusun lemak disebut asam lemak. Pada lemak, 

suatu molekul gliserol mengikat molekul lemak asam lemak, 

oleh karena itu lemak adalah suatu trigliserida. Struktur umum 

molekuk lemak ditunjukkan pada Gambar 3, rumus struktur 

lemak R1-COOH, R2-COOH, dan R3-COOH adalah molekul 

asam lemak yang terikat pada gliserol (Gunstone, Harwood 

and Dijkstra, 2007). Ketiga molekul asam dapat menggunakan 

molekul yang sama (asam lemak sederhana) dan molekul 

berbeda (asam lemak campuran). Tetapi pada umumnya, 

molekul lemak terbentuk dari dua atau lebih macam asam 

lemak.  
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Gambar 3. Struktur Molekul Lemak (Gunstone et al, 2007) 

 

Kandungan kalori yang berasal dari lemak tidak lebih dari 

30% total kalori. Lemak dibedakan menjadi lemak jenuh dan 

lemak tidak jenuh. Manusia juga membutuhkan asam lemak 

tak jenuh ganda tertentu. Konsumsi lemak perlu dibatasi 

khususnya mengurangi lemak jenuh dengan makanan. 

Kelebihan lemak dalam tubuh terutama lemak dengan 

kandungan kolesterol yang tinggi akan menyebabakan 

kegemukan dan penyakit seperti jantung, ginjal, diabeter dan 

hipertensi (Wirakusumah, 2002).  

Penentuan kadar lemak pada royal jelly dapat 

menggunakan metode ekstraksi Soxhlet. Xu and Gao (2013) 

menjelaskan bahwa komposisi lemak yang terkandung dalam 

royal jelly  dapat  ditinjau  atas  berbagai  komponen  pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi Lemak pada Royal Jelly yang ditinjau 
dari berbagai Komponen 

Lemak Komposisi Royal Jelly  

 (mg/g) 

Hidrokarbon 

Triasilgliserol 

Asam lemak bebas 

Sterol 

Diasilgliserol 

Asam lemak rantai karbon tengah 

fosfolipid 

12,15 

16,98 

- 

25,69 

16,03 

919,6 

9,6 

Sumber: Xu and Go (2013) 



22 
 

 
2.4.7 Aktivitas Antioksidan Royal Jelly 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menetralkan 
radikal bebas di dalam tubuh manusia enzim-enzim seperti 
superoksida dismutase (SOD), gluthatione dan katalase 
merupakan antioksidan alami yang terdapat pada tubuh 
manusia. Pertumbuhan radikal bebas yang melebihi kapasitas 
antioksidan di dalam tubuh akan meningkatkan resiko 
timbulnya berbagai penyakit regeneratif seperti kanker, 
jantung, katarak, penuaan dini dan lain-lain. Oleh karena itu, 
selain mengandalkan antioksidan dari dalam tubuh, manusia 
juga membutuhkan antioksidan dari luar tubuh untuk 
mencapai keseimbangan. Sumber-sumber antioksidan dapat 
berasal dari bahan yang diperoleh dari laut (Hanani, Mun’im, 
Sekarini, 2005) dan tanaman yang tumbuh di darat 
(Ramamoorty and Bono, 2007) 

Senyawa antiosidan adalah senyawa pemberi elektron 
(electron donors). Secara biologis, pengertian antioksidan 
adalah senyawa yang mampu menangkal atau meredam 
dampak negatif oksidan dalam tubuh. Antioksidan bekerja 
dengan cara mendonorkan satu elektronnya kepada senyawa 
yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa oksidan 
tersebut dihambat (Winarsi, 2007), termasuk enzim-enzim dan 
protein-protein pengikat logam (Pangkahila, 2007) 

Kapasitas Antioksidan royal jelly lebih tinggi dibandingkan 
dengan produk lebah lainnya seperti madu dan propolis, 
aktivitas tinggi antioksidan telah ditemukan di royal jelly yang 
terkait dengan senyawa polifenol, peptida antioksidan dan 
protein (Nagai et al, 2004; Guo, Kouzuma and Yonekura, 
2005). 

Aktivitas antioksidan dapat diuji dengan menggunakan dua 
metode yaitu: DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) dan FRAP 
(Ferric Reducing Antioxidant Power) (pavel et al, 2014). 
DaPorto, Calligaris, Celotti and Nicoli (2000) menjelaskan 
bahwa penggunaan DPPH telah banyak digunakan untuk 
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menguji kemampuan senyawa seperti radikal bebas dan untuk 
mengevaluasi aktivitas antioksidan dari ekstrak tumbuhan dan 
tanaman. Buratti, Benedetti, and Cosio (2007) menjelaskan 
bahwa komposisi antioksidan yang terkandung dalam royal 
jelly dapat ditinjau dari sumber yang berbeda pada table 6. 

 
Tabel 6. Komposisi Antioksidan pada Royal Jelly yang 

ditinjau dari beberapa Sumber 
Sumber Royal Jelly Metode DPPH (mg/ml) 

RJ 1 (China) 
RJ 2 (China) 
RJ3 (Italia) 
RJ4 (Italia) 

3,7 
7,0 
1,4 
2,3 

Sumber: Buratti et al (2007) 
 

Liu et al (2008) menjelaskan bahwa royal jelly yang 

dikumpulkan pada usia 24 jam menunjukkan aktivitas yang 

signifikan terhadap radikal DPPH (2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil), efek penghambatan pada peroksidasi asam 

linoleat, dan aktivitas SOD (superoksida dismutase) lebih 

rendah dibandingkan dengan umur panen 48 atau 72 jam. Hal 

ini menunjukkan bahwa royal jelly yang dipanen lebih dari 24 

jam akan menurunkan total polifenol dan penurunan aktivitas 

antioksidan.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di kawasan penggembalaan lebah 

madu Apis mellifera milik CV. Kembang Joyo, Desa 
Donowarih, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. 
Koleksi sampel dalakukan di areal penggembalaan Desa 
Wates, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, 
dilakukan koleksi sampel selama 27 hari pada tanggal 17 April 
- 14 Mei 2015. Pengujian sampel dilakukan di Unit Layanan 
Pengujian, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga selama   
41 hari pada tanggal 10 Juli - 21 Agustus 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 
Materi yang digunakan adalah spesies lebah madu Apis 

mellifera yang dimiliki CV. Kembang Joyo pada salah satu 
lokasi penggembalan dengan jumlah 500 koloni dan jumlah 
sarang/stup adalah 25 stup. Lokasi yang digembalakan di area 
tanaman jagung (Zea mays) yang beralamat di Desa Wates, 
Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.  

3.2.1 Bahan Penelitian 
a) Bahan yang digunakan untuk pengujian kadar air 

yaitu 10 ml aquades. 
b) Bahan yang digunakan untuk pengujian kadar 

protein yaitu 15 gram K2SO4, 0,45 gram CuSO4, 
15 ml H2SO4, H2O, 25 ml 0,5 M HCl, 15 gram 
NaOH, H2SO4 pekat, indikator metil dan HCl 
dengan larutan standrt 0,2 M NaOH. 

c) Bahan yang digunakan untuk uji kandungan 
lemak yaitu sampel royal jelly segar, larutan 
heksana atau pelarut lemak. 
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d) Bahan yang digunakan untuk uji kandungan 
antioksidan yaitu royal jelly segar, etanol, DPPH 
0,08%, vortex 

3.2.2 Peralatan 
a) Pengukuran kadar air menggunakan alat 

timbangan analitik, beker gelas, pipet tetes, gelas 
ukur, dan refraktometer. 

b) Uji kadar protein menggunakan timbangan 
analitik, labu destruksi, pemanas Kjeldahl 
lengkap yang dihubungkan dengan pengisap uap 
melalui aspirator, labu Kjeldahl berukuran 
30mL/50mL, alat destilasi lengkap dengan 
erlenmeyer dan pipet. 

c) Uji kandungan lemak menggunakan neraca 
analitik, kertas saring, kapas bebas lemak, oven, 
desikator, stopwatch, alat Sokhlet, labu lemak. 

d) Uji kandungan antioksidan menggunakan alat 
labu ukur 50 mL, kertas saring whatman, corong, 
enlenmeyer, alumunium foil, spektofotometer 
UV-Vis. 

 

3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Jumlah perlakuan yang 
digunakan adalah 3 yaitu P1 merupakan sampel royal jelly 
yang dihasilkan dari umur panen 1 hari dengan menggunakan 
5 ulangan; P2 merupakan sampel royal jelly yang dihasilkan 
dari umur panen 2 hari dengan menggunakan 5 ulangan;       
P3 merupakan sampel royal jelly yang dihasilkan dari umur 
panen 3 hari dengan menggunakan 5 ulangan.  
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3.4 Prosedur Penelitian 
Penelitian dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap persiapan dan 

tahap pelaksanaan: 
3.4.1 Tahap Persiapan 

A. Pengenalan sampel dan teknis pengambilan sebagai 
berikut: 
1. Sampel royal jelly merupakan sampel yang 

digunakan sebagai pakan ratu lebah dan larva 
lebah. 

2. Sampel royal jelly berwarna krem-putih dengan 
tekstur menyerupai jelly dan rasanya asam. 

3. Sampel royal jelly memiliki bentuk yang lengket 
dengan tujuan larva lebah tidak jatuh ke bawah. 

4. Royal jelly diambil pada pagi hari dengan kondisi 
cerah. Kondisi pagi hari adalah waktu dimana 
lebah memiliki tingkat keagresifan yang rendah. 

5. Royal jelly dapat diambil dari frame yang berisi 
mangkokan (alat pembuatan ratu lebah), 
memindahkan larva lebah dari mangkokan, dan 
dipanen royal jelly. 

6. Untuk memberikan perlindungan, digunakan asap 
dari kertas ataupun sobekan karung goni. 

7. Royal jelly disaring menggunakan kain halus 
untuk memisahkan royal jelly dari benda lainnya 
seperti lilin dan pakan lebah. 

8. Penyimpanan royal jelly dapat menggunakan 
toples dan disimpan pada suhu dibawah 0

o
C. 

 
B. Teknis persiapan sarang untuk pembuatan royal jelly 

sebagai berikut: 
1. Lebah telah digembalakan oleh CV. Kembang 

Joyo mulai dari tanggla 15 Maret 2015. 
2. Mengidentifikasi lokasi penggembalaan yang 

mengandung jumlah polen lebih banyak daripada 
jumlah nektar. 
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3. Lokasi penggembalan lebah di Desa Wates, 
Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang 
dengan vegetasi tanaman adalah tanaman jagung 
sebagai tanaman utama penghasil tepung sari atau 
polen. 

4. Pemilihan stup lebah sebagai persiapan 
pembuatan royal jelly dengan kriteria umur ratu 
lebah lebih muda dan jumlah koloni lebah 
banyak. 

5. Pembuatan kotak super dengan menambahkan 
frame koloni dan frame jelly sebagai tempat 
pembuatan royal jelly.  

6. Syarat pembuatan royal jelly adalah ratu lebah 
berada di stup paling bawah dan frame jelly 
berada di stup paling atas. 

7. Kotak super didiamkan selama seminggu dengan 
tujuan frame jelly dapat memberikan adaptasi 
dengan lebah pekerja. 

8. Proses pembuatan royal jelly dengan memilih 
larva lebah yang berumur 1 hari sehingga waktu 
panen dapat memberikan jumlah produksi lebih 
banyak. 

 
3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

A. Pengumpulan Sampel 
1. Pembuatan dan pemanen royal jelly umur 1 hari 

dilakukan selama 10 hari mulai tanggal 26 April - 
6 Mei 2015. Pengumpulan sampel dilakukan 
dengan prosedur sesuai intruksi. 

2. Pembuatan dan pemanen royal jelly umur 2 hari 
dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 6-13 Mei 
2015. Pengumpulan sampel dilakukan dengan 
prosedur sesuai intruksi. 

3. Pembuatan dan pemanen royal jelly umur 3 hari 
dilakukan selama 4 hari mulai tanggal 13-17 Mei 
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2015. Pengumpulan sampel dilakukan dengan 
prosedur sesuai intruksi. 

 
B. Penyimpanan Sampel 

1. Sampel yang telah dipanen disimpan pada toples. 
2. Penyimpanan dilakukan di freezer dengan suhu 

dibawah 0
o
 C 

3. Penggunaan suhu rendah dapat menjaga tingkat 
kualitas royal jelly sebelum dilakukan pengujian. 

 
C. Penyaringan dan Pengujian sampel 

Sebelum dilakukan pengujian, royal jelly disaring 
dengan menggunakan kain halus. Pengujian sampel 
yang dilakukan sebagai berikut: 
1. Pengujian Kadar Air 
2. Pengujian Antioksidan 
3. Pengujian Kadar Protein 
4. Pengujian Kadar Lemak 

 

3.5 Variabel Penelitian 
Variabel yang diamati dalam penelitian meliputi: 
1. Kadar Air menggunakan metode Refraktometer (SNI, 

2004) yang telah dimodifikasi. Prosedur pengukuran 
dapat dilihat pada lampiran 1. 

2. Kadar Protein menggunakan metode Kjeldahl (Liu et al, 
2008) yang telah dimodifikasi. Prosedur pengukuran 
dapat dilihat pada lampiran 2. 

3. Kadar Lemak menggunakan metode ekstrasi Soxhlet 
(Xu and Gao, 2013) yang telah dimodifikasi. Prosedur  
pengukuran  dapat  dilihat  pada lampiran 3. 

4. Antioksidan menggunakan metode DPPH dengan 
Spektrofotometri (Warsi dan Guntarti, 2013) yang telah 
dimodifikasi. Prosedur pengukuran dapat dilihat pada 
lampiran 4. 
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3.6 Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragan 

(ANOVA) dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila 
diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan maka dilanjutkan 
dengan Uji Berbeda Nyata Jujur (BNJ). 

Model rumus yang digunakan: Yij = µ + τi + Eij, dimana: 
Yij :  variabel yang diukur pada perlakuan ke 1 – 3 dan 

ulangan ke 1 – 5  
µ :  rataan umum (faktor koreksi) 
τi :  perlakuan ke 1 – 5 
Eij :  galat pada perlakuan ke 1 – 5 dan ulangan ke 1 – 5 

 

3.7 Batasan Istilah 
Stup  : merupakan sarang yang dibuat sebagai 

tempat tinggal lebah. Sarang lebah telah 
dilengkapi dengan frame/bingkai tempat 
tinggal lebah. 

Kotak super : merupakan stup/kotak tambahan yang 
diletakkan diatas stup dasar. 

Frame jelly : merupakan frame/bingkai yang berisi 
mangkokan tempat pembuatan dan 
pemanenan royal jelly. 

 

 
   
  



30 
 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Pengaruh umur pemanenan terhadap kualitas royal jelly 

ditinjau dari kadar air, kadar protein, kadar lemak dan 
antioksidan serta hasil uji Beda Nyata Jujur dapat dilihat pada 
Tabel 7 (Data lengkap terdapat pada Lampiran 5, 6, 7 dan 8). 
Hasil yang didapatkan adalah perbedaan umur panen royal 
jelly memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 
(P≤0,01) terhadap kadar air, kadar protein, kadar lemak dan 
antioksidan. Perbedaan kadar air, kadar protein, kadar lemak 
dan antioksidan dikarenakan tingkat umur panen serta kondisi 
umur larva yang digunakan. 

 
Tabel 7. Rata-rata Kadar Air, Kadar Protein, Kadar Lemak 

dan Antioksidan Royal Jelly  

Perlakuan 

Rata-rata ± SD 

Kadar Air 

(%) 

Kadar Protein 

(%) 

Kadar Lemak 

(%) 

Antioksidan 

(mg/g) 

P1 
P2 

P3 

58,05 ± 0,039a 

59,30 ± 0,079b 

59,70 ± 0,079c 

13,25 ± 0,047c 

12,38 ± 0,012b 

0,77 ± 0,012a 

0,171 ± 0,020a 

0,530 ± 0,034c 

0,356 ± 0,031b 

4,29 ± 0,02a 

5,00 ± 0,01c 

4,68 ± 0,04b 

Keterangan: Superskip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P≤0,01). 

 
4.1 Pengaruh Umur Panen Terhadap Kadar Air Royal 

Jelly 

Tabel 7 menunjukkan bahwa umur panen memperlihatkan 
perbedaan sangat nyata (P≤0,01) terhadap kadar air lebah 
madu Apis mellifera. Kadar air tertinggi dihasilkan oleh        
P3 yaitu royal jelly yang dipanen pada umur 3 hari dengan 
nilai 59,70 ± 0,079 %; diikuti P2 yatu royal jelly yang dipanen 
pada umur 2 hari dengan nilai 59,30 ± 0,079 %; dan P1 yaitu 
royal jelly yang dipanen pada umur 1 hari dengan nilai 58,05 ± 
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0,039 %. Terdapat perbedaan persentase nilai kadar air antara 
P1 dan P2 yaitu 1,25 %; dan perbedaan persentase nilai kadar 
air antara P2 dan P3 yaitu 0,4 %. P1 dengan umur pemanenan 
1 hari teksturnya lebih kental daripada P2 dan P3. Sedangkan 
P3 dengan umur pemanenan 3 hari teksturnya lebih encer di 
bandingkan dengn P1 dan P2, hal ini dikarenakan P1 dan P2 
belum memasuki waktu pemanenan royal jelly. Semakin jauh 
kurun waktu pemanenan yang dilakukan sebelum waktinya 
maka semakin kental roya jelly yang dihasilkan. 

Standar umur pemanenen royal jelly yang baik adalah        
3 hari, karena pada umur 3 hari produksi royal jelly mencapai 
puncaknya. Royal jelly yang dipanen lebih dari 3 hari akan 
dimakan oleh calon larva lebah sendiri, hal ini didukung oleh 
pendapat Lercker et al (1993) bahwa mayoritas produsen royal 
jelly dipanen tiga hari (72 jam) setelah okulasi karena saat 
umur pemanenan 3 hari jumlah royal jelly di queen sel 
mencapai puncaknya dan kadar air pada royal jelly memiliki 
kadar 57% - 70%. Sabatini et al  (2009) juga menambahkan 
bahwa kadar air royal jelly yang baik kisaran 50-60% dengan 
aktivitas (aw) di atas 0,92. Sihombing (2005) menyatakan 
bahwa lebah memperoleh air dengan cara khusus dari nektar. 
Air diperoleh untuk melarutkan senyawa-senyawa dan garam-
garam organik di dalam sarang sebelum dimanfaatkan untuk 
metabolisme sel-sel. Air diperlukan untuk mengontrol 
temperatur dan kelembapan dalam sarang saat temperatur 
tinggi di musim kering. Tetesan air ditaruh dalam sel sarang 
dan dikipas oleh lebah pekerja agar cepat menguap.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukandi 
China, kandungan kadar air pada royal jelly dari setiap umur 
panen berbeda, yaitu umur panen 1 hari 53,3±4,7 %; umur 
panen 2 hari 62,8±2,1 %; serta umur panen 3 hari 64,3±1,8 % 
(Zheng, Hu, and Dietemann, 2010).  Kandungan kadar air 
royal jelly  yang dimiliki dari ketiga sampel pada penelitian ini 
memberikan hasil yang sama, yakni persentase kadar air 
tertinggi pada umur panen 3 hari. Tetapi nilai persentase kadar 
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air yang dihasilkan dari setiap umur panen berbeda dengan 
penelitian terdahulu. Perbedaan iklim antara Indonesia (tropis) 
dan China (subtropis) dimungkinkan menjadi penyebab 
rendahnya kadar air royal jelly yang dimiliki peneliti.  

 

4.2 Pengaruh Umur Panen Terhadap Kadar Protein 
Royal Jelly 

Tabel 7 menunjukkan bahwa umur panen memperlihatkan 
perbedaan sangat nyata (P≤0,01) terhadap kadar protein lebah 
madu Apis mellifera. Kadar protein tertinggi dihasilkan oleh 
P1 yaitu royal jelly yang dipanen pada umur 1 hari dengan 
nilai 13,25 ± 0,047%; diikuti P2 yatu royal jelly yang dipanen 
pada umur 2 hari dengan nilai 12,38 ± 0,012%; dan P3 yaitu 
royal jelly yang dipanen pada umur 3 hari dengan nilai 
0,77±0,012%. Kadar protein yang paling tinggi ditunjukkan 
pada P1 dengan umur panen 1 hari, hal ini disebabkan karena 
kandungan protein pada lebah madu yang dipanen pada umur 
1 hari masih belum mengalami proses sintesis, dimana 
didalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh 
DNA. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mauro, Garcia 
and Zardoya (2004) bahwa untuk proses sintesis lebah madu 
memerlukan karbohidrat, vitamin, asam lemak mineral dan 
asam amino. Sedangkan kadar protein terkecil ditunjukkan 
pada P3 dengan umur panen 3 hari, penyebab yang terjadi 
adalah ketika larva pada umur 3 hari memerlukan energi dari 
protein yang tersimpan pada royal jelly sebagai makanan 
utamanya, sehingga kandungan protein yang tersimpan pada 
royal jelly akan digunakan oleh larva lebah.  

Komposisi senyawa kimia dalam royal jelly berbeda-beda 
tergantung sumber pakan, iklim, umur panen, populasi lebah, 
dan jenis lebah. Perbedaan kandungan protein yang dimiliki 
royal jelly dari ketiga perlakuan dapat disebabkan perbedaan 
kandungan polen disekitar area penggembalaan. Jagung 
sebagai sumber pakan utama lebah menjadi faktor dominan 
untuk membentuk protein yang dimiliki royal jelly, karena 
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ketersediaan polen dalam jagung akan menjadi sumber protein 
oleh lebah madu. Winston (1987) menyatakan bahwa lebah 
membutuhkan protein yang berasal dari polen untuk 
perkembangan kelenjar hypopharing, sehingga jika terjadi 
kekurangan polen dapat menyebabkan perkembangan kelenjar 
terhambat dan umur lebih pendek. Selain itu Szczesna (2006) 
menyatakan bahwa kandungan protein tertinggi terdapat pada 
polen marga Brassicaceae (Brassica, Sinapis alba, Sinapis 
arvensis) dengan rata-rata 23,87%, selain itu terdapat varietas 
serbuk sari dengan kandungan protein terendah adalah 
Artemisia dengan nilai 13,06%. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode 
pengumpulan royal jelly dengan perbedaan umur panen. 
Zheng et al (2010) menyatakan bahwa kandungan protein 
pada royal jelly di negara Cina memliki perbedaan setiap umur 
panennya, yakni umur panen 24 jam 19,6 ± 1,4 %; umur panen 
48 jam 16,2 ± 1,5 %; serta umur panen 72 jam 15,0 ± 1,0 %. 
Hasil rata-rata pada literatur memberikan hasil yang berbeda 
disetiap umur panen dengan penelitian yang telah dilakukan. 
Perbedaan yang paling signifikan ditimbulkan oleh bedanya 
sumber pakan disekitar area penggembalaan. Pada saat 
penelitian di tempat pengambilan sampel sedang berlangsung 
musim paceklik bunga, sehingga diberikan pakan tambahan 
dari campuran air dan gula, pakan tambahan tersebut berfungsi 
untuk memenuhi kebutuhan lebah akan kekurangan pakan 
yang dihasilkan oleh bunga.  

 
4.3 Pengaruh Umur Panen Terhadap Kadar Lemak Royal 

Jelly 

Tabel 7 menunjukkan bahwa umur panen memperlihatkan 
perbedaan sangat nyata (P≤0,01) terhadap kadar lemak lebah 
madu Apis mellifera. Kadar lemak tertinggi dihasilkan oleh  
P2 yaitu royal jelly yang dipanen pada umur 2 hari dengan 
nilai 0,530 ± 0,034%; diikuti P3 yatu royal jelly yang dipanen 
pada umur 3 hari dengan nilai 0,356 ± 0,031 %; dan P1 yaitu 
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royal jelly yang dipanen pada umur 1 hari dengan nilai 
0,171±0,020%. Perbedaan kandungan lemak royal jelly dapat 
disebabkan polen tanaman di areal penggembalaan serta 
perbedaan umur larva yang berkembang. Kecilnya nilai kadar 
lemak yang dihasilkan dari setiap umur panen disebabkan 
polen yang dibawa lebah berasal dari tanaman jagung yang 
memiliki kandungan karbohidrat tertinggi daripada kandungan 
yang lainnya, serta adanya pakan tambahan berupa air gula 
yang berperan sebagai pakan pengganti nektar. Kandungan 
gula dalam nektar yang baik harus di atas 20%, karena kadar 
gula di atas 20% mampu mencukupi kebutuhan energi bagi 
aktivitas lebah madu. Widowati (2013) menyatakan bahwa 
pakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan protein dan 
lemak pada royal jelly perlu ditambah pollen supplement. 
Pakan tambahan yang diberikan akan diubah menjadi royal 
jelly oleh lebah pekerja melalui kelenjar hypopharyngeal 
sebagai makanan utama larva. Winston (1987) menyatakan 
bahwa lebah pekerja memilih polen berdasarkan bau dan 
bentuk fisik dari butiran polen bukan berdasarkan nutrisi, 
umur atau warna. 

Pada saat penelitian royal jelly disimpan pada freezer 
dengan suhu dibawah 0

o 
C selama 2 bulan sebelum dilakukan 

pengujian sampel. Lama masa simpan dan suhu simpan 
mempengaruhi kandungan senyawa yang terkandung pada 
royal jelly. Sabatini et al (2009) menyatakan bahwa stabilitas 
protein dan lemak dari royal jelly selama penyimpanan pada 
suhu 4

o
 C selama 10 bulan tidak menunjukkan perubahan 

signifikan terhadap total lemak dan asam amino. Namun, bila 
disimpan pada suhu kamar, kadar lemak tidak berubah, tetapi 
komposisi prolin dan lisin akan meningkat pada tiga bulan 
pertama, hal tersebut menunjukkan bahwa jika suhu baik maka 
akan meningkatkan aktivitas proteolitik dari waktu ke waktu.  
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4.4 Pengaruh Umur Panen Terhadap Antioksidan Royal 
Jelly 

Tabel 7 menunjukkan bahwa umur panen memperlihatkan 
perbedaan sangat nyata (P≤0,01) terhadap antioksidan lebah 
madu Apis mellifera. Antioksidan tertinggi dihasilkan oleh P2 
yaitu royal jelly yang dipanen pada umur 2 hari dengan nilai 
5,00±0,01mg/g; diikuti P3 yatu royal jelly yang dipanen pada 
umur 3 hari dengan nilai 4,62±0,04mg/g; dan P1 yaitu royal 
jelly yang dipanen pada umur 1 hari dengan nilai 
4,29±0,02mg/g. Aktivitas antioksidan tertiinggi terjadi pada 
sampel P2 dengan umur panen 2 hari dibandingkan dengan 
umur panen 1 hari dan 3 hari, hal tersebut disebabkan 
kandungan flavonoid dan fenol yang lebih tinggi pada polen 
jagung yang diambil lebah pekerja. Nilai antioksidan terendah 
sebesar 4,29 mg/g, terdapat pada umur panen P2. Hal tersebut 
disebabkan karena banyaknya jumlah senyawa flavonoid dan 
fenol pada polen memiliki perbedaan sehingga memiliki 
aktivitas antioksidan yang berbeda. Berdasarkan hasil 
penelitian Salantino, Teixeira, Negri and Message (2005) 
bahwa aktivitas antioksidan yang tinggi ditemukan pada 
sampel yang memiliki kandungan senyawa fenolik yang 
tinggi. Golongan senyawa flavonoid dapat diekstraksi dengan 
baik menggunakan pelarut etanol 70% ( Herbone, 1987). 

Liu et al (2008) menyatakan dalam studinya bahwa royal 
jelly yang dipanen lebih dari 24 jam (1 hari) setelah transfer 
larva menunjukkan aktivitas DPPH secara signifikan lebih 
besar daripada yang dipanen umur 48 jam (2 hari) dan 72 jam 
(3 hari). Hasil yang ditunjukkan antara hasil penelitian dan 
literatur adalah berbeda, penyebab yang terjadi adalah 
penggunaan umur larva. Umur larva yang digunakaan saat 
penelitian secara acak, sedangkan dalam literatur peneliti 
menggunakan umur larva yang dibagi secara nyata yaitu umur 
1 hari, 2 hari dan 3 hari dengan masa panen yang berbeda 
disetiap umur larva.  
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Salah satu manfaat royal jelly adalah tingginya zat 
antioksidan yang berfungsi untuk membersihkan tubuh oleh 
hasil zat hasil oksidasi yang bersifat racun. Nagai et al (2004) 
menyatakan bahwa royal jelly memiliki kandungan tertinggi 
aktivitas antioksidan yang mampu melawan radikal bebas 
seperti superoksida dan radikal hidroksil. Kandungan 
flavonoid di dalamnya dapat meredam efek buruk radikal 
bebas, dengan menghambat peroksidasi lipid  melalui 
aktivasi peroksidase terhadap hemoglobin, yang merupakan 
antioksidan endogen (Mot, Damian, Sarbu and Silaghi, 2009). 
Efek antioksidan senyawa ini disebabkan oleh penangkapan 
radikal bebas melalui donor atom hidrogen dari gugus 
hidroksil flavonoid. Flavonoid menjadi perhatian karena 
peranannya bersifat obat dalam pencegahan kanker dan 
penyakit kardiovaskular (Tahir, Wijaya dan Widianingsih,  
2003). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat 

disimpulkan bahwa perbedaan umur panen memberikan 
perbedaan terhadap kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan 
antioksidan. Umur panen 2 hari menghasilkan rata-rata 
komposisi kimia yang baik terutama dari kadar lemak dan 
aktivitas antioksidan yang kuat. 

 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka 

disarankan agar: 
a. Pengembangan budidaya lebah madu sebagai penghasil 

royal jelly harus memperhatikan vegetasi tanaman yang 
dapat menghasilkan polen di sekitar areal penggembalaan 
agar kuantitas royal jelly yang didapat baik. 

b. Penelitian dapat dilanjutkan dengan menggunakan vegetasi 
tanaman yang berbeda namun dengan tingkatan umur 
panen yang sama dengan tujuan mengetahui pengaruh 
geografis lokasi penggembalaan. 
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Lampiran 1.  Prosedur Pengukuran Kadar Air Royal Jelly 

dengan Metode Refraktometer (SNI, 2004) 

 
Refraktometer merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur kadar bahan terlarut. Prinsip kerja dari 
Refraktometer yaitu memanfaatkan refraksi cahaya. Berikut 
adalah prosedur kerja pengukuran kadar air dengan metode 
Refraktometer 

1. Pembacaan nilai indeks bias royal jelly pada suhu 
20

o
C atau suhu pembacaan yang telah dikoreksi 20

o
C, 

menunjukkan kadar air dari royal jelly. 
2. Jika nilai indeks bias diukur dibawah 20

o
C, tambahkan 

0,00023/
o
C pada angka Tabel. 

3. Jika nilai indeks bias diukur atas 20
o
C, kurangkan 

0,00023/
o
C pada angka Tabel. 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Kadar Protein Royal 
Jelly dengan Metode Kjeldahl (Liu et al, 

2008) 

 
Prinsip analisis Kjeldahl adalah sebagai berikut: bahan 

organik dididihkan dengan asam sulfat pekat sehingga unsur-
unsur dapat terurai. Atom karbon menjadi CO2  dan nitrogen 

menjadi amonium sulfat. Larutan tersebut kemudian dibuat 
alkalis dengan menambahkan NaOH berlebihan sehingga ion 
amonium bebas menjadi amonia bebas. Amonia yang 
dipisahkan dengan cara distilasi kemudian dijerat dengan 
larutan asam borat. Garam borat yang terbentuk dititrasi 
dengan HCl. 

Penentuan  kadar  protein  dengan menggunakan metode 
Kjeldahl sebagai berikut: 

1. Timbang teliti sejumlah tertentu bahan yang 
dilumatkan (kira-kira 1,2 gram; 2,5 gram untuk 
homogenat yang dapat larut).  

2. Tempatkan dalam labu destruksi.  
3. Tambahkan berturut-turut 15 gram NaSO4, 1 gram 

CuSO4, satu atau dua butir batu didih dan 25 mL asam 
sulfat pekat. 

4. Destruksi sampai didapat larutan jernih tidak berwarna 
atau berwarna hijau muda (minimun 2 jam dan tidak 
kurang dari 30 menit setelah jernih).  

5. Dinginkan.  
6. Tambahkan hati-hati 200 mL akuades. Bila perlu 

tambahkan lagi beberapa batu didih untuk mencegah 
terjadinya gejolak yang kuat. 

7. Pipet 100 mL HCl 0,1 N ke dalam erlenmeyer         
500 mL.  

8. Tambahkan 1 mL indikator conway.  
9. Lengkapi labu dengan kondensor (dimana embunan 

menetes) tercelup ke dalam larutan asam.  
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10. Letakkan labu Kjedahl yang berisi sampel yang sudah 
didestruksi, tambahkan larutan NaOH 50 % tanpa 
dikocok.  

11. Pasang bola percik pada labu dan disambungkan 
dengan kondensor, kocok hati-hati campuran dengan 
gerakan memutar.  

12. Panaskan hingga semua gelembung amonia ke luar 
(sampai jumlah destilat ± 150 mL).  

13. Setelah selesai bongkar hati-hati rangkaian destilasi, 
cuci ujung kondensor dengan akuades, titrasi 
kelebihan larutan HCl standar dalam destilat dengan 
larutan NaOH standar. 
Indikator conway: 
a.  Larutan Stock. 

Campurkan 200 mL larutan metil merah 0,1% 
(dalam etanol 50%) dengan 50 mL larutan metilin 
biru 0,1% (dalam etanol 50%). 

b.  Larutan kerja. 
Larutan 1 bagian volume larutan stock dengan       
1 volume larutan etanol absolut dan 2 bagian 
volume akuades (pH 5,4 = asam-ungu, basa-hijau). 

 
Perhitungan: 

N% =  

Ket : 
A   = Volume larutan HCl standar x Normalitas 

larutan HCl standar. 
B  =  Volume larutan NaOH standar x 

Normalitas larutan NaOH standar. 
% Protein  =  % Nitrogen x 6,25 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Kadar Lemak Royal 
Jelly dengan Metode Ekstrasi Soxhlet (Xu 

and Gao, 2013) 
 

Prinsipnya adalah lemak yang terdapat dalam sampel 
diekstrak dengan menggunakan pelarut lemak nonpolar. Kadar 
lemak ditentukan dengan menggunakan metode ekstraksi 
Soxhlet sebagai berikut: 

1. Timbang teliti ± 2 gram sampel dalam selubung 
ekstraksi.  

2. Masukkan selubung (yang sudah berisi sampel) ke 
dalam soxhlet.  

3. Pasang soxhlet dan kondensor pada labu ekstraksi 
yang telah ditimbang terlebih dahulu.  

4. Tambahkan ± 50 mL dieter, lalu pasang pada 
pemanas.  

5. Ekstraksi dijalankan selama 6 jam atau sampai 
ekstraksi selesai. 

6. Keluarkan sampel dengan selubung bila ekstraksi 
sudah selesai.  

7. Pisahkan pelarutnya 100ºC ke dalam oven selama     
60 menit atau sampai beratnya tetap.  

8. Dinginkan dalam desikator, lalu ditimbang. 
 
Perhitungan: 

% Lemak =  x 100% 

Ket.: 
A  =  Berat Labu 
B  =  Lemak yang terekstraksi 
C  =  Berat selubung 
D  =  Berat sampel 

  
 
 

  



52 
 

Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Antioksidan Royal 
Jelly dengan Metode DPPH dengan 

Spektrofotometri (Warsi dan Guntarti, 2013) 

 
Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode 

DPPH dengan spektrofotometer. Prinsip dari metode ini 
adalah penangkapan radikal bebas (DPPH) dalam pelarut 
seperti etanol atau metanol pada suhu kamar oleh suatu 
senyawa yang mempunyai aktivitas antioksidan yang mampu 
mengikat elektron radikal bebas (DPPH) sehingga dapat 
memudarkan warna ungu. 
Prosedur analisa aktivitas antioksidan: 

1. Sampel royal jelly segar ditimbang 0,5 gram 
2. Dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL 
3. Dilarutkan dengan 50 mL etanol 
4. Disaring larutan tersebut menggunakan kertas saring 

whatman dan corong 
5. Larutan hasil saringan ditampung dalam enlenmeyer 
6. Diencerkan menjadi 4 yang masing-masing berisi        

10 mL 
7. Diambil pengenceran 0,5 mL ditambahkan 3,5 mL 

etanol dan 1 mL DPPH 0,08% 
8. Dihomogenkan menggunakan vortex 
9. Ditutup dengan alumunium foil selama 30 menit pada 

suhu ruang 
10. Diukur absorbansi pada λ=516nm 
11. Dibaca dengan spektofotometer UV-Vis 
12. Dibuat kurva regresi linear di microsoft excel (dari 

konsentrasi dan absorbansi) 
13. Dihitung nilai IC50 (nilai µ dari persamaan regresi 

menggunakan microsoft excel) dengan rumus y = ax + b 
  



53 
 

Lampiran 5. Analisis Ragam Pengaruh Perbedaan Umur 
Panen terhadap Kadar Air Royal Jelly 

 
Hasil Kadar Air Royal Jelly (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  
Rata-

Rata±SD U1 U2 U3 U4 U5 

P1 58,00 58,10 58,05 58,08 58,03 290,25 58,05±0,039 

P2 59,40 59,20 59,30 59,25 59,35 296,50 59,30±0,079 

P3 59,60 59,80 59,70 59,75 59,65 298,50 59.70±0,079 

 
ΣX  =  58,00 + 59,40 + ...............+ 59,35 + 59,65 

=  885,25 
 

 
= 52251,97 

Faktor Koreksi (FK)  =   =  52244,50 

JKTOTAL =  –FK 

=   52251,97 – 52244,50 

=   7,47 

JKPERLAKUAN =  

= –52244,50 

=   7,41 
JKGALAT =   JKTOTAL– JKPERLAKUAN 

 =   7,47 – 7,41 

 =   0,06 
KTPERLAKUAN =   JKPERLAKUAN / dbPERLAKUAN 

 =   7,41 / 2 
 =   3,70 
KTGALAT =   JKGALAT/ dbGALAT 

 =   0,06 / 12 
 =   0,005 
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FHITUNG =   KTPERLAKUAN/ KTGALAT 
 =   3,70 / 0,005 
 =   740 
 
Tabel ANOVA 

Source db JK KT 
F 

hitung 

F 

Tabel 

5%  

F 

Tabel 

1%  

Perlakuan 2 7,41 3,70 740 3,89 6,93 

Galat 12 0,06 0,005    

Total 14 7,46     

 
Jadi Fhitung > FTabel 1% yang menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap kadar air royal jelly.  

 

Uji lanjutan dilakukan dengan menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) untuk Mengetahui Pengaruh 
Perbedaan Umur Panen terhadap Kadar Air Royal Jelly 

BNJα = q(p,v,α) x  

BNJ0.01 = q(3,12,0.01) x  

BNJ0,01 =  5,05  x  0,03 = 0,15 
 
Hasil BNJ 1% Terhadap Kadar Air Royal Jelly 

Perlakuan Rata –Rata Notasi 

P1 58,05 a 

P2 59,30 b 

P3 59,70 c 
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Lampiran 6. Analisis Ragam Pengaruh Perbedaan Umur 
Panen terhadap Kadar Protein Royal Jelly 

 
Hasil Kadar Protein Royal Jelly (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  
Rata-

Rata±SD U1 U2 U3 U4 U5 

P1 13,19 13,31 13,25 13,28 13,22 66,25 13,25±0,047 

P2 12,36 12,39 12,38 12,38 12,37 61,88 12,38±0,012 

P3 0,78 0,75 0,77 0,76 0,77 3,83 0,77±0,012 

 
ΣX  =  13,19 + 12,36 + ...............+ 12,37 + 0,77 

=  131,95 

 

= 1646,45 

Faktor Koreksi (FK)  =   =  1160,72 

JKTOTAL =  –FK 
=  1645,45 – 1160,72 

=  485,73 

JKPERLAKUAN =  

= –1160,72 

=   485,72 
JKGALAT =   JKTOTAL– JKPERLAKUAN 

=   485,73 -485,72 
 =   0,01 
KTPERLAKUAN =   JKPERLAKUAN / dbPERLAKUAN 

 =   485,72 / 2 
 =   242,86 
KTGALAT =   JKGALAT/ dbGALAT 

 =   0,01 / 12 
 =   0,001 
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FHITUNG =   KTPERLAKUAN/ KTGALAT 
 =   242,86 / 0,001 
 =   242860 
 
Tabel ANOVA 

Source db JK KT 
F 

hitung 

F 

Tabel 

5%  

F 

Tabel 

1%  

Perlakuan 2 485,72 242,86 242860 3,89 6,93 

Galat 12 0,01 0,001    

Total 14 485,73     

 
Jadi Fhitung > FTabel 1% yang menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap kadar protein royal jelly.  

 

Uji lanjutan dilakukan dengan menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) untuk Mengetahui Pengaruh 
Perbedaan Umur Panen terhadap Kadar Protein Royal 

Jelly 

BNJα = q(p,v,α) x  

BNJ0.01 = q(3,12,0.01) x  

BNJ0,01 =  5,05  x  0,014= 0,07 
 
Hasil BNJ 1% Terhadap Kadar Protein Royal Jelly 

Perlakuan Rata –Rata Notasi 

P3 0,77 a 

P2 12,38 b 
P1 13,25 c 
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5 

(0,86)2 + (2,65)2 + (1,78)2 

Lampiran 7. Analisis Ragam Pengaruh Perbedaan Umur 
Panen terhadap Kadar Lemak Royal Jelly 

 
Hasil Kadar Lemak Royal Jelly (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total  
Rata-

Rata±SD U1 U2 U3  U4 U5 

P1 0,196 0,146 0,171 0,159 0,184 0,86 0,171±0,02 

P2 0,486 0,573 0,530 0,551 0,508 2,65 0,530±0,03 

P3 0,395 0,316 0,356 0,336 0,375 1,78 0,356±0,03 

 
ΣX  =  0,196 + 0,486 + ...............+ 0,508 + 0,375 

=  5,28 
= 0,196

2
 + 0,486

2
 + ...............+ 0,375

2
  

=  2,19  

Faktor Koreksi (FK)  = =  1,86 
 

JKTOTAL =  – FK 

=  2,19 – 1,86 

=  0,33 

JKPERLAKUAN =  

=
 

– 1,86 

=   0,32 
JKGALAT =   JKTOTAL– JKPERLAKUAN 

  =   0,33 – 0,32 

 =   0,01 
KTPERLAKUAN =   JKPERLAKUAN / dbPERLAKUAN 

 =   0,32 / 2 
 =   0,16 
KTGALAT =   JKGALAT / dbGALAT 

 =   0,01 / 12 
 =   0,0008 

15 

5,282 
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FHITUNG =   KTPERLAKUAN/ KTGALAT 
 =   0,16 / 0,0008 
 =   200 
 
Tabel ANOVA 

Source db JK KT 
F 

hitung 

F 

Tabel 

5%  

F 

Tabel 

1%  

Perlakuan 2 0,32 0,16 200 3,89 6,93 

Galat 12 0,01 0,0008    

Total 14 0,33     

 
Jadi Fhitung > FTabel 1% yang menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap kadar lemak royal jelly.  

 

Uji lanjutan dilakukan dengan menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) untuk Mengetahui Pengaruh 
Perbedaan Umur Panen terhadap Kadar Lemak Royal 

Jelly 

BNJα = q(p,v,α) x  

BNJ0.01 = q(3,12,0.01) x √0,0008 
 
BNJ0,01 =  5,05  x  0,01 = 0,03 
 
Hasil BNJ 1% Terhadap Kadar Lemak Royal Jelly 

Perlakuan Rata –Rata Notasi 

P1 0,171 a 

P3 0,530 b 

P2 0,356 c 

 

  

5 
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Lampiran 8. Analisis Ragam Pengaruh Perbedaan Umur 
Panen terhadap Antioksidan Royal Jelly 

 
Hasil Antioksidan Royal Jelly (mg/g) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total 
Rata-

Rata±SD U1 U2 U3 U4 U5 

P1 4,26 4,31 4,29 4,30 4,27 21,43 4,29±0,02 

P2 5,01 4,98 5,00 4,99 5,00 24,98 5,00±0,01 

P3 4,72 4,63 4,68 4,65 4,70 23,38 4,68±0,04 

 
ΣX  =  4,26 + 5,01 + ...............+ 5,00 + 4,70 
  = 69,79 

 

Faktor Koreksi (FK)  =   =  324,71 

JKTOTAL =  –FK 

=  325,84 – 324,71 
=  1,13 

JKPERLAKUAN =  

= –324,71 

=   1,124 
JKGALAT =   JKTOTAL– JKPERLAKUAN 

 =   1,13 – 1,124 

 =   0,006 
KTPERLAKUAN =   JKPERLAKUAN / dbPERLAKUAN 

 =   1,124 / 2 
 =   0,562 
KTGALAT =   JKGALAT/ dbGALAT 

 =   0,006 / 12 
 =   0,0005 
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FHITUNG =   KTPERLAKUAN/ KTGALAT 
 =   0,562 / 0,0005 
 =   1124 
 
Tabel ANOVA 

Source db JK KT 
F 

hitung 

F 

Tabel 

5%  

F 

Tabel 

1%  

Perlakuan 2 1,124 0,562 1124 3,89 6,93 

Galat 12 0,006 0,0005    

Total 14 1,13     

 
Jadi Fhitung > FTabel 1% yang menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap antioksidan royal jelly. 

 

Uji lanjutan dilakukan dengan menggunakan Uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) untuk Mengetahui Pengaruh 
Perbedaan Umur Panen terhadap Antioksidan Royal Jelly 

BNJα = q(p,v,α) x  

BNJ0.01 = q(3,12,0.01) x  

BNJ0,01 =  5,05  x  0,01 = 0,05 
 
Hasil BNJ 1% Terhadap Antioksidan Royal Jelly 

Perlakuan Rata –Rata Notasi 

P1 4,29 a 

P3 4,68 b 

P2 5,00 c 

 


