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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 significantly 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. 
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PENDAHULUAN 

 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, 
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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, 2014). 

 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. 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 Bărnuţiu et al. (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 et al., 2005). 

 

METODE PENELITIAN 

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. 
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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. 

 

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 

 

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 

 

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 1 (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 1. 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 ± 0,039
a 

59,30 ± 0,079
b 

59,70 ± 0,079
c 

13,25 ± 0,047
c 

12,38 ± 0,012
b 

0,77 ± 0,012
a 

0,171 ± 0,020
a 

0,530 ± 0,034
c 

0,356 ± 0,031
b 

4,29 ± 0,02
a 

5,00 ± 0,01
c 

4,68 ± 0,04
b 

Keterangan : Superskip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01). 

 

 

Pengaruh Umur Panen Terhadap 

Kadar Air Royal Jelly 

Tabel 1 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 
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dengan nilai 59,30 ± 0,079 %; dan P1 yaitu 

royal jelly yang dipanen pada umur 1 hari 

dengan nilai 58,05 ± 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 Kamakura (2011) 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. 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 et al., 2011).  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 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.  

 

Pengaruh Umur Panen Terhadap 

Kadar Protein Royal Jelly 

Tabel 1 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 San Mauro et al. 

(2004) bahwa untuk proses sintesis lebah 
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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 

ketersediaan polen dalam jagung akan 

menjadi sumber protein oleh lebah madu. 

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 Szczêsna 

(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. (2011) 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.  

 

Pengaruh Umur Panen Terhadap 

Kadar Lemak Royal Jelly 

Tabel 1 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 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 
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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. 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.  

 

Pengaruh Umur Panen Terhadap 

Antioksidan Royal Jelly 

Tabel 1 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 ± 0,04 mg/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 

Salatino et al. (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%. 

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. 

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 et al., 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. 

 

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. 

 

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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