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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 
3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan sampel madu dilakukan di Songgoriti 

Batu dan Peternakan lebah madu PT Kembang Joyo 

Sriwijaya dengan alamat Jl. Raya Karangan Donowarih 

No. 101, Bonowarih, Karangploso, Malang, Jawa Timur. 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kembang Joyo-

Malang, Laboratorium Penguji BPSMB Surakarta, 

Laboratorium Sucofindo Cibitung-Bekasi, dan 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya-Malang selama 8 

minggu mulai pada tanggal 20 September–16 November 

2017. 

 

3.2.  Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan madu yang 

berasal dari nektar bunga kaliandra (Caliandra 

calothyrsus) yang dihasilkan dari jenis lebah yang 

berbeda yaitu Apis cerana, Apis melifera dan Trigona sp. 

yang didapatkan dari PT Kembang Joyo Sriwijaya yang 

digembalakan di daerah Songgoriti, Batu, Jawa Timur. 

Sampel yang didapatkan kemudian diujikan sifat fisiko-

kimianya yang terdiri dari Uji Kadar Air, Uji Kadar 

Keasaman, Uji Kadar Gula Pereduksi, Uji Aktivitas 

Enzim Diastase dan Uji Hidroksimetilfurfural (HMF) 

dimana prosedur dan satuan dari hasil uji disesuaikan 

dengan SNI 2013. 
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3.2.1.  Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini dijelaskan dalam masing-masing uji sebagai berikut : 

3.2.1.1 Uji Kadar Air 

Peralatan yang digunakan dalam uji kadar air 

adalah refraktometer dan untuk bahan yang digunakan 

adalah aquades dan tisu (SNI, 2013). 

3.2.1.2 Uji Keasaman 

Peralatan yang digunakan dalam uji keasaman 

adalah timbangan analitik terkalibrasi, buret 50 ml, 

erlenmeyer 250 ml, pipet tetes, beaker glass sedangkan 

bahan yang digunakan dalam uji ini yaitu indikator PP 

1%, Aquades dan larutan NaOH 0,1 N (SNI, 2013). 

3.2.1.3 Uji Gula Pereduksi 

Peralatan yang digunakan dalam uji kadar gula 

pereduksi menggunakan metode luff schoorl yaitu hot 

plate, timbangan analitik, erlenmeyer 250 ml, pipet 

volumetrik 10 ml, labu ukur 100 ml dan 250 ml, penangas 

air, refluks, termometer, buret 50 ml dan stopwatch. 

Sedangkan untuk bahan yang digunakan dalam uji ini 

yaitu larutan luff schoorl, larutan KI 20%, larutan H2SO4 

25%, larutan NaTio (natrium tiosulfat) Na2S2O3 0,1 N, 

indikator kanji (amilum) 0,5%, larutan amonium hidrogen 

fosfat (NH4)2 HPO4 10% atau larutan kalium ferosianida 

(SNI, 1992). 

3.2.1.4 Uji Aktivitas Enzim Diastase 

Peralatan yang digunakan dalam uji aktivitas enzim 

diastase yaitu fotometer fotoelektrik (spektrofotometer) 

pembacaan pada 660 nm (dengan filter merah) atau 600 

nm (filter intervensi) dengan cell 1 cm, penangas air suhu 
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(40 ± 0,2) 
0
C, tabung reaksi 50 ml, timbangan analitik, 

labu ukur 25 mL, pipet volume. Sedangkan untuk bahan 

yang digunakan meliputi larutan stock iod, larutan iod 

0,0007 N, larutan dapar asetat pH 5,3 (1,59 M), larutan 

natrium klorida (NaCl) 0,5 M, larutan pati (amilum), 

standarisasi dan aquades. 

3.2.1.5 Uji Hidroksimetilfurfural (HMF) 

Peralatan yang digunakan dalam uji kadar 

hidroksimetilfurfural (HMF) meliputi spektrofotometer 

dengan panjang gelombang 284 nm dan 336 nm 

mempunyai sel 1 cm, timbangan analitik, labu ukur 50 

mL, pipet tetes, pipet volum, tabung reaksi dan untuk 

bahan yang digunakan meliputi kertas saring, aquades, 

alkohol, larutan carrez I, larutan carrez II, natrium bisulfit 

(NaHSO3) 0,20 % (SNI, 2013). 

 

3.3.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

penelitian laboratorium dengan menggunakan sampel 

madu kaliandra dari jenis lebah yang berbeda. Sampel 

percobaan dirancang menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 3 perlakuan dengan 4 

kali ulangan dimana ulangan ini diambil dari madu pada 

stup yang berbeda-beda. Perlakuan yang digunakan 

sebagai berikut : 

P1 : Madu kaliandra yang dihasilkan dari jenis lebah Apis 

mellifera. 

P2 : Madu kaliandra yang dihasilkan dari jenis lebah Apis 

cerana. 
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P3 : Madu kaliandra yang dihasilkan dari jenis lebah 

Trigona sp. 

Perlakuan yang diujikan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Model data yang digunakan dalam penelitian 

 

3.3.1. Prosedur Uji Kadar Air Madu 

Tetapkan pembaca nilai indeks bias sampel pada 

suhu 20
0
C dengan menggunakan alat refraktometer, 

dengan meletakkan sampel pada alat dan ditekan bagian 

tempat sampel lalu baca kandungan air pada sampel madu 

tersebut (SNI, 2013). 

3.3.2. Prosedur Uji Kadar Keasaman Madu 

Uji keasaman pada madu dilakukan dengan 

menimbang 10 g madu pada erlenmeyer 250 mL lalu 

larutkan dengan 75 mL aquades dan ditambahkan 4-5 

tetes indikator PP. Setelah itu dititrasi dengan 

menggunakan larutan NaOH 0,01 N sampai berwarna 

pink, kemudian dicatat volume NaOH yang digunakan 

untuk titrasi sampai berwarna pink pada sampel lalu 

dihitung keasaman madu menggunakan rumus (Lampiran 

2.) (SNI, 2013). 

3.3.3. Prosedur Uji Kadar Gula Pereduksi Madu 

Kadar gula pereduksi dilakukan dengan metode luff 

schoorl dimana dilakukan pengujian kepekatan terhadap 

Perlakuan 
Ulangan 

1 2 3 4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 
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larutan luff schoorl terlebih dahulu dengan pH 9,3-9,4 

pada larutan luff schoorl yang telah dibuat, kemudian 

ditimbang sampel madu 2 g dimasukkan kedalam labu 

ukur 250 mL ditambahkan aquades lalu dikocok, 

kemudian ditambahkan 5 ml Pb asetat setengah basa dan 

digoyangkan, lalu ditambahkan (NH4)2 HPO4 10% 

sebanyak 15 mL sampai Pb asetat mengendap secara 

keseluruhan lalu digoyang dan ditambahkan aquades 

sampai tanda batas lalu saring. Dipipet 10 mL larutan 

hasil penyaringan, dimasukkan kedalam erlenmeyer 500 

mL, lalu tambahkan 15 mL aquades dan 25 mL larutan 

luff schoorl lalu dipanaskan di hot plate sampai 10 menit 

dan didinginkan di bak berisi air es (jangan digoyang). 

Setelah dinging ditambahkan 10 mL larutan KI 20% dan 

25 mL larutan H2SO4 25%, lalu dititrasi dengan NaTio 0,1 

N dan diberi larutan kanji (amilum) 0,5% sebagai 

indikator. Lalu kerjakan larutan blanko dengan aquades 

tanpa sampel. Kemudian dimasukkan kedalam rumus dan 

dihitung kadar gula pereduksi yang terdapat pada sampel 

madu (SNI, 1992). 

3.3.4. Prosedur Uji Kadar Aktivitas Enzim Diastase 

Madu 

a. Persiapan contoh 

Ditimbang 5 gram madu kedalam piala 20 mL, 

ditambah 10-15 mL aquades dan 2,5 mL larutan dapar 

asetat, dihomogenkan saat keadaan dingin. Pindahkan 

larutan kedalam labu ukur 25 mL yang berisi 1,5 mL 

larutan NaCl, tambah aquades sampai tanda batas. 

b. Penetapan absorban 
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Pipet 10 mL larutan contoh kedalam tabung reaksi 

50 mL dan letakkan ke penangas air (40 ± 0,2) 
0
C 

bersama larutan pati dalam erlenmeyer, tunggu 15 menit 

lalu pipet larutan pati 5 mL dan amsukkan ke dalam 

larutan contoh dan tambahkan larutan iod 10 mL. 

kemudian diencerkan seperti sebelumnya dan tetapkan 

nilai absorbannya dengan panjang gelombang 660 nm dan 

catat waktu reaksi. Lanjutkan pengambilan larutan dalam 

selang waktu tertentu sampai diperoleh nilai A<0,235. 

Tabel hubungan antara titik akhir pencampuran dengan 

nilai absorban. Kemudian dihitung hasilnya (SNI, 2013). 

3.3.5. Prosedur Uji Kadar Hidroksimetilfurfural 

(HMF) Madu 

Penentuan kadar hidroksimetilfurfural (HMF) pada 

madu dilakukan dengan menimbang sampel terlebih 

dahulu 5 g dimasukkan kedalam labu ukur 50 mL dan 

bilas dengan aquades 25 mL, kemudian ditambahkan 0,50 

ml larutan carrez I dikocok lalu ditambahkan larutan 

carrez II 0,50 ml dan kocok, kemudian encerkan dengan 

aquades sampai tanda garis. Ditambahkan alkohol setetes 

untuk menghilangkan busa pada permukaan, kemudian 

disaring dan buang 10 mL saringan pertama. Pipet 5 mL 

saringan dan masing-masing masukkan kedalam tabung 

reaksi, pipet aquades 5 mL dan 5 mL 0,20% natrium 

bisulfit kedalam tabung lainnya (pembanding). Kocok 

sampai tercampur sempurna (Vordex mixer) dan tetapkan 

absorbannya terhadap reference (pembanding) dalam cell 

1 cm pada panjang gelombang 284 nm dan 336 nm. Bila 

absorban lebih tinggi dari 0,6 untuk memperoleh hasil 
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yang teliti, larutan contoh diencerkan dengan air sesuai 

kebutuhan. 

 

3.4. Variabel Peneitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a. Kadar air madu yang ditetapkan pembacaan nilai 

indeks bias contoh pada suhu 20
0
C. 

b. Keasaman madu dengan menetralisasi asam dengan 

basa NaOH 0,1 N. 

c. Kadar Gula Pereduksi merupakan kandungan gula 

seperti glukosa (dekstrosa), fruktosa, maltosa dan 

laktosa. 

d. Kadar hidroksimetilfurfural (HMF) adalah senyawa 

kimia yang dihasilkan dari perombakan 

monosakarida madu (glukosa dan fruktosa), dalam 

suasana asam dengan bantuan kalor (panas). 

e. Aktivitas Enzim diastase merupakan merupakan 

enzim yang disekresikan lebah pada saat pematangan 

madu, sehingga keberadaan enzim diastase dapat 

dijadikan indikator untuk melihat kemurnian madu. 

 

3.5  Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini 

dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA) 

berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

menggunakan bantuan Microsoft Excel 2013 untuk 

mengetahui pengaruh jenis perlakuan terhadap amsing-

masing analisis, serta dilanjutkan dengan Beda Nyata 

Terkecil (BNT). Model matematika RAL sebagai berikut: 
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Yij = pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j 

µ = nilai rataan 

ai = pengaruh perlakuan ke i 

ijk = galat percobaan untuk level ke i, ulangan ke j 

i = banyaknya perlakuan 

j = banyaknya ulangan 

 

3.6  Batasan Istilah 

a. Gula pereduksi merupakan golongan gula 

(karbohidrat) yang dapat mereduksi senyawa-

senyawa penerima elektron, contohnya adalah 

glukosa dan fruktosa. 

b. Hidroksimetilfurfural (HMF) adalah produk 

pemecahan glukosa dan fruktosa, sehingga 

keberadaannya menjadi salah satu indikasi kualitas 

madu. 

c. Enzim diastase merupakan enzim yang 

disekresikan lebah pada saat pematangan madu, 

sehingga keberadaan enzim diastase dapat 

dijadikan indikator untuk melihat kemurnian madu. 

d. Madu kaliandra adalah madu monoflora yang 

berasal dari satu sumber nektar saja yaitu nektar 

bunga tanaman kaliandra. 

 

Yij = µ + ai +  ij 


