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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Madu merupakan salah satu produk lebah yang memiliki banyak manfaat yang 

berasal dari bunga tanaman. Bunga dari tanaman-tanaman tersebut mengandung nektar, 

polen, atau mengandung keduanya yang sangat berpengaruh dalam produksi madu yang 

akan dihasilkan oleh lebah. Nektar dan polen oleh lebah madu digunakan sebagai sumber 

energi atau karbohidrat dan sumber protein. Sumber pakan lebah adalah tanaman yang 

meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman pangan, tanaman hutan, 

dan tanaman perkebunan. 

Madu mengandung berbagai jenis komponen yang penting bagi tubuh seperti 

karbohidrat, asam amino, mineral, enzim, vitamin dan air. Komposisi madu secara 

kuantitatif sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya sumber nektar, banyak 

tidaknya bunga dan keadaan iklim saat panen. Madu memiliki nama, warna, aroma dan 

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

peternakan lebah madu (Ratnayani, Adhi, dan Gitadewi., 2008). Madu yang berasal dari 

sumber nektar yang berbeda memiiki manfaat dan khasiat yang berbeda pula walaupun 

secara umum komposisi madu tersebut hampir sama. Khasiat madu  dapat digunakan  

untuk menghilangkan  rasa  lelah  dan letih,  dan  dapat  pula  digunakan  untuk 

menghaluskan  kulit,  serta  pertumbuhan  rambut (Purbaya, 2002). Madu memiliki 

banyak manfaat apabila madu bebas dari cemaran logam berat yang dapat mengganggu, 

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Mutu dan keamanan madu sangat 

penting agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat dan perkembangan 

sosial. Parameter yang dianggap penting dalam menilai mutu madu yaitu kadar air dan 

cemaran logam berat.  

Logam berat dapat mencemari lingkungan akibat dari aktivitas masyarakat, mulai dari 

pembangunan rumah, pembangunan industri, penangkapan ikan, transportasi, 

penambangan minyak, persawahan dan perkebunan. Logam berat timbal (Pb) dan 

tembaga (Cu) apabila sudah melebihi batas yang ditentukan berbahaya bagi kehidupan 

dan dapat menyebabkan penyakit karena bersifat toksik. Akhir-akhir ini ada kasus 

keracunan logam berat yang berasal dari bahan pangan semakin meningkat jumlahnya. 

Apabila logam-logam tersebut masuk ke dalam tubuh lewat makanan dapat menganggu 
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sistem syaraf, kerusakan otak, kelumpuhan, pertumbuhan terhambat, kerusakan ginjal, 

kerapuhan tulang dan kerusakan DNA atau kanker (Agustina, 2010). 

Di Indonesia batas maksimum cemaran logam dalam makanan telah diatur oleh 

Panitia Teknis Bahan Tambahan Pangan dan Kontaminan (Standar Nasional Indonesia, 

2009). Batas maksimum cemaran logam dalam madu berdasarkan SNI 01-3545 tahun 

2004 yaitu untuk timbal (Pb) adalah 1,0 mg/kg dan tembaga (Cu) adalah 5,0 mg/kg. 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian logam berat Pb dan Cu 

dalam madu karena jika melebihi batas yang diperbolehkan berdampak terhadap 

kesehatan manusia yang mengkonsumsinya. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah berapakah kandungan kadar air, cemaran 

logam Pb dan Cu dalam madu mangga dan madu rambutan ? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini  yaitu untuk membandingkan kandungan kadar air, cemaran 

logam Pb dan Cu dalam madu mangga dan madu rambutan. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, ilmu pengetahuan, dan 

wawasan tentang kandungan kadar air dan cemaran logam berat dalam madu mangga dan 

madu rambutan, karena kadar air menentukan kualitas madu dan  logam berat dalam 

jumlah banyak dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia.  

 

1.5.Kerangka Pikir 

Madu mangga dan madu rambutan merupakan jenis madu yang diproduksi secara 

kontinyu di Indonesia. Madu ini berasal dari nektar tamanan yang menjadi sumber pakan 

lebah. Adanya  input kimia  sintetis  (pupuk,  insektisida, herbisida)  pada  sistem  

agroforestri  menyebabkan unsur  tersebut  tidak  mudah  mengurai  dan  tetap mengendap  

menjadi  racun  (xenobiotik)  yang menyebabkan  resurjensi, yaitu: terbunuhnya  jenis 

lebah  sebagai  penyerbukan  tanaman  (pollinator; sekaligus  penghasil  madu,  serta  

menimbulkan kontaminasi  pada  madu. Zat  kimia  ini larut  dalam  lemak  dan  jaringan  

lemak.  Nektar  dan polen  memiliki  kandungan  lemak  sekitar  3,9% sehingga  sangat  

dimungkinkan  terjadi  kontaminasi oleh  unsur  kimia  sintetis  pada  madu  akibat  
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adanya penggunaan  pupuk,  insektisida,  dan  herbisida  sintetis pada  usaha  agroforestri 

(Hilmanto, 2010). Nektar yang dihisap lebah madu mengandung 60% air sehingga lebah 

harus menurunkan menjadi 20% atau lebih rendah lagi untuk membuat madu (Hariyati, 

2010). Kadar air dalam madu dapat menentukan kualitas madu, semakin tinggi kadar air 

madu maka semakin rendah kualitas madu. Kadar air madu yang baik maksimal 22% 

(SNI, 2004).  

Logam berat dalam berbagai keperluan sehari-hari secara langsung maupun tidak 

langsung dapat mencemari lingkungan, apabila sudah melebihi batas yang ditentukan 

berbahaya bagi kehidupan. Menurut Purwaningsih (2009) Beberapa logam berat yang 

dapat mencemari lingkungan dan bersifat toksik adalah krom (Cr), perak (Ag), kadmium 

(Cd), timbal (Pb), seng (Zn), merkuri (Hg), tembaga (Cu), besi (Fe), molibdat (Mo), nikel 

(Ni), timah (Sn), kobalt (Co) dan unsur-unsur yang termasuk ke dalam logam ringan 

seperti arsen (As), alumunium (Al) dan selenium (Se). Logam-logam berat tersebut 

berada di lingkungan sekitar kita baik dalam bentuk padat, cair maupun gas yang bisa 

terdapat dalam tanah, air dan udara. Logam berat dapat masuk dalam tubuh manusia 

umumnya melalui makanan baik dari tumbuh-tumbuhan (sayur-sayuran, buah-buahan) 

yang tumbuh di dalam tanah pertanian yang tercemar banyak logam berat atau dari bahan 

kimia yang digunakan di lahan pertanian (Ridhowati, 2013). 

Tiga macam sumber bahan pencemar logam berat yaitu dari alam (air, tanah dan 

udara), industri, dan sumber dari transportasi (Sudarmaji, Mukono, Corie. 2006). Selain 

itu sumber pencemar berasal dari penggunaan insektisida, gas emisi kendaraan bermotor 

di lahan penanaman atau saat pendistribusian, air yang tercemar oleh logam yang 

mengalir pada lahan dan cara penyimpanan (Puji, Iswati, dan Rahayu., 2010). Timbal 

(Pb) adalah logam yang mendapat perhatian utama dalam segi kesehatan, karena dapat 

menyebabkan keracunan makanan dan memiliki sifat toksik berbahaya pada manusia. 

Tembaga (Cu) merupakan satu unsur yang penting dan diperlukan untuk pembentukan 

sel-sel darah merah, namun dalam jumlah besar dapat menyebabkan rasa tidak enak di 

lidah dan dapat menyebabkan kerusakan pada hati (Sutrisno, 2002). Tembaga merupakan 

logam berat yang berbahaya karena dapat terakumulasi di dalam tubuh organisme, dan 

tetap tinggal dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama sebagai racun. Berdasarkan 

fakta dan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kandungan 

kadar air dengan alat Refraktrometer, cemaran logam berat Pb dan Cu dalam madu 

dengan alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hal ini dilakukan karena banyaknya 

pencemaran lingkungan oleh logam berat dari limbah-limbah pembuangan sampah, 
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banyaknya polusi industri dan kendaraan saat ini. Selain itu belum ada publikasi tentang 

cemaran logam berat Pb dan Cu dalam madu  yang  ada  di  Indonesia  sehingga perlu 

dilakukan  penelitian untuk mengetahui jumlah cemaran logam Pb dan Cu dalam madu. 

Adapun kerangka pikir penelitian ini seperti Gambar 1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6.Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini yaitu madu mangga memiliki kadar air, cemaran logam 

Pb dan Cu yang lebih tinggi dibanding madu rambutan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Madu 

2.1.1. Definisi madu 

 Madu secara umum didefinisikan sebagai zat cair yang kental, manis, yang 

dibuat oleh lebah dengan proses dari nektar bunga atau cairan manis yang dihasilkan 

bagian-bagian lain selain bunga. Menurut SNI (2004), madu adalah cairan alami yang 

mempunyai rasa manis yang dihasilkan lebah madu dari sari bunga tanaman dan 

bagian lain dari tanaman maupun ekskresi serangga. Madu sebagai cairan kental yang 

dihasilkan oleh lebah dari berbagai nektar yang masih mengandung enzim diastase 

aktif.  

 

2.1.2. Jenis Madu 

Nektar adalah zat yang sangat kompleks yang dihasilkan oleh kelenjar-

kelenjar nektarifer dalam bentuk larutan gula dengan konsentrasi yang bervariasi 

berkisar antara 5-70%. Nektar bunga merupakan sumber karbohidrat bagi lebah madu. 

Serbuk sari bunga merupakan sumber utama untuk protein, lipid, mineral dan vitamin 

yang dibutuhkan untuk nutrien lebah madu. Konsentrasi ini dipengaruhi oleh 

kelembaban udara, tanah, jenis tanaman dan lain-lain. Ada tiga jenis madu 

berdasarkan asal nektarnya, yaitu madu flora, madu ekstraflora, dan madu embun 

(Suranto, 2007).  

a. Madu flora adalah madu yang dihasilkan dari nektar bunga yang dibagi menjadi 

dua yaitu yang berasal dari satu jenis tanaman disebut madu monoflora dan yang 

berasal dari aneka ragam bunga disebut madu poliflora atau madu multiflora. 

b. Madu ekstra flora adalah madu yang dihasilkan dari nektar yang terdapat diluar 

bunga yaitu dari bagian tanaman lain, seperti daun, cabang atau ranting dan batang 

tanaman. 

c. Madu embun adalah madu hasil sekresi lebah family Lachanidae, Psyllidae atau 

Lechnidae yang kemudian eksudatnya diletakkan dibagian tanaman. Cairan ini 

kemudian dihisap dan dikumpulkan oleh lebah madu dibagian tertentu yang 

disebut sarang madu. Madu ini berwarna gelap dengan aroma merangsang.  

 Madu ini biasanya dinamakan berdasarkan sumber nektarnya, seperti madu 

mangga, madu rambutan, madu kelengkeng, dan madu randu. Madu  
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2.1.3. Komposisi madu 

 Kandungan utama madu adalah gula dan air. Kandungan lainnya terdiri dari 

enzim, asam organik, asam amino, vitamin, mineral dan antibakteri (Kuntadi, 2002). 

Komposisi kimia madu per 100 g tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia madu per 100 g 

Komposisi Jumlah 

Kalori (kal) 328 

Kadar air (g) 17,2 

Protein (g) 0,5 

Karbohidrat (g) 82,4 

Abu (g) 0,2 

Tembaga (mg) 4,4 – 9,2 

Fosfor (mg) 1,9 – 6,3 

Besi (mg) 0,06 – 1,5 

Mangan (mg) 0,02 – 0,4 

Magnesium (mg) 1,2 – 3,5 

Thiamin (B1) (mg) 0,1 

Riboflavin (B2) (mg) 0,02 

Lemak (g) 0,1 

Asam (g) 43,1 

pH  3,9 

 Sumber: Babacan (2002) 

 

2.1.4. Kualitas Madu 

Madu merupakan cairan kental yang dihasilkan oleh lebah madu dari nektar 

bunga. Kualitas madu ditentukan oleh beberapa hal diantaranya waktu pemanenan 

madu, kadar air, warna madu, rasa dan aroma madu. Waktu pemanenan madu harus 

dilakukan pada saat yang tepat, yaitu ketika madu telah matang dan rongga-rongga 

madu mulai ditutup oleh lilin lebah. Warna madu dipengaruhi oleh kandungan 

mineral, sumber nektar, cara pengolahan seperti ekstraksi madu, dan pemanasan 

(Surant0, 2004). Madu yang berasal dari pengumpulan nektar dengan proses yang 

cepat akan berwarna lebih terang dari pada yang prosesnya lambat. Ratnayani dkk., 

(2008) menyatakan madu memiliki warna,  aroma  dan  rasa  yang  berbeda-beda,  

tergantung  pada  jenis  tanaman  yang banyak  tumbuh  di  sekitar  peternakan  lebah 

madu. Faktor lain yang menentukan kualitas madu adalah jenis lebah, jenis bunga, 
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iklim dan musim (Suranto, 2004). Persyaratan mutu madu di Indonesia berdasarkan 

SNI 01-3545 tahun 2004 yaitu seperti tabel dibawah ini. 

 

Tabel 2. Persyaratan mutu madu  

No Jenis uji Satuan Persyaratan 

1 Aktivitas enzim diastase, min. DN 3 

2 Hidroksimetilfurfural (HMF), 

maks. 

mg/kg 50 

3 Kadar air, maks. % b/b 22 

4 Glukosa, min. % b/b 65 

5 Sukrosa, min. % b/b 5 

6 Keasaman, maks. ml NaOH 50 

7 Padatan yang tak larut dalam air, 

maks. 

1 N/kg 0,5 

8 Abu, maks.  % b/b 0,5 

9 Cemaran logam    

 Timbal (Pb), maks. mg/kg 1,0 

 Tembaga (Cu), maks. mg/kg 5,0 

10 Cemaran arsen (As), maks. mg/kg 0,5 

Sumber : Standar Nasional Indonesia  (2004) 

Madu memiliki banyak khasiat yang berguna bagi manusia, diantaranya 

digunakan dalam perawatan kecantikan, sebagai sumber energi, antioksidan, probiotik 

dan dalam pengobatan banyak digunakan untuk mengobati penyakit saluran 

pernafasan (batuk, flu, iritasi, dan infeksi bronkus), gangguan saluran pencernaan, 

gangguan mata (katarak, konjungtivitis dan masalah kornea lainnya) dan sebagai anti 

mikroba dan antiinflamasi (Tirtawinata, 2006). 

 

2.2.Kadar air 

 Lebah madu menghasilkan madu yang dibuat dari nektar sewaktu musim tumbuhan 

berbunga. Sewaktu nektar dikumpulkan oleh pekerja dari bunga, bahan tersebut masih 

mengandung air tinggi (60%) dan juga sukrosa tinggi. Penurunan kadar air mulai terjadi 

pada saat lebah menjulurkan lidahnya (proboscis) untuk memindahkan madu dari perut 

madu ke sarang lebah, di sarang kadar air terus diturunkan melalui putaran sayap-sayap 

lebah yang menyirkulasikan hawa hangat ke dalam sarang lebah. Setelah lebah mengubah 

nektar menjadi madu, kandungan air jadi rendah dan sukrosa diubah menjadi fruktosa dan 

glukosa (Hariyati, 2010).  
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 Kadar air di dalam madu merupakan sisa kadar air didalam nektar setelah diubah 

menjadi madu. Kadar air dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca (kelembaban), kandungan 

air dalam nektar, besar kecilnya koloni dan kematangan madu (Whiteaker, 2003). Pada 

kondisi kelembaban tinggi nektar yang dihasilkan banyak tetapi kandungan gulanya 

rendah, sehingga kualitas madu tidak terlalu bagus karena banyak mengandung air,  

sebaliknya, bila udara kering nektar sedikit tapi kandungan gulanya tinggi, pada saat 

tersebut kualitas madu baik karena kadar air yang dikandungnya sedikit. Hal ini 

disebabkan karena sifat zat gula yang terkandung dalam madu memiliki sifat higrokopis, 

yaitu menyerap lebih banyak air. 

 Menurut SNI (2004) kadar air madu yang baik maksimal 22%. Kualitas madu baik 

apabila kadar air yang dikandungnya sedikit karena semakin tinggi kadar air madu maka 

kualitas madu rendah. Selama kadar air masih dibawah 18%, hampir tidak ada 

mikroorganisme berhasil dapat berkembangbiak dalam madu (Parmitasari dan Hidayanto, 

2013). Kadar air madu sangat berpengaruh terhadap kristalisasi dan fermentasi, kadar air 

yang rendah akan menjaga madu dari kerusakan untuk jangka waktu relatif lama (Siregar, 

2002). Kadar air madu yang terlalu tinggi (kadar air lebih dari 25%)  dapat merangsang 

terjadinya proses  fermentasi madu hingga madu berbusa, mengandung CO2 dan alkohol 

sehingga tutup penampung madu atau botol dapat terbuka akibat tekanan gas. 

 

2.3. Pencemaran Logam Berat 

 Madu merupakan produksi lebah madu dari nektar. Adanya  input kimia  sintetis  

(pupuk,  insektisida, herbisida)  pada  sistem  agroforestri  menyebabkan unsur  tersebut  

tidak  mudah  mengurai  dan  tetap mengendap  menjadi  racun  (xenobiotik)  yang 

menyebabkan  resurjensi, yaitu: terbunuhnya  jenis lebah  sebagai  penyerbukan  tanaman  

(pollinator; sekaligus  penghasil  madu,  serta  menimbulkan kontaminasi  pada  madu. 

Zat  kimia  ini larut  dalam  lemak  dan  jaringan  lemak.  Nektar  dan polen  memiliki  

kandungan  lemak  sekitar  3,9% sehingga  sangat  dimungkinkan  terjadi  kontaminasi 

oleh  unsur  kimia  sintetis  pada  madu  akibat  adanya penggunaan  pupuk,  insektisida,  

dan  herbisida  sintetis pada  usaha  agroforestri (Hilmanto, 2010). Madu memiliki banyak 

manfaat apabila madu bebas dari cemaran logam berat yang dapat mengganggu, 

merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Menurut  SNI (2009), yang dimaksud 

dengan  cemaran kimia adalah cemaran dalam makanan yang berasal dari unsur atau 

senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, dapat 

berupa cemaran logam berat, cemaran mikotoksin, cemaran antibiotik, cemaran 
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sulfonamida atau cemaran kimia lainnya. Pencemaran adalah  suatu kondisi yang  telah 

berubah dari bentuk asal pada keadaan yang  lebih buruk. Hal ini terjadi sebagai akibat 

masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Bahan  polutan  tersebut pada  

umumnya  mempunyai  sifat  racun  atau  toksik  yang  berbahaya  bagi organisme. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomer 23 tahun 1997, yang disebut 

pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan 

konponen lain oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun ketingkat tertentu yang 

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

 Logam berat merupakan istilah yang digunakan untuk unsur-unsur transisi yang 

mempunyai massa jenis atom lebih besar dari 6 g/cm3. Logam berat ialah elemen kimiawi 

metalik dan metaloida yang memiliki bobot jenis tinggi dapat bersifat racun bagi makhluk 

hidup (SNI, 2009). Logam berat merupakan komponen alami yang terdapat di kulit bumi 

yang tidak dapat didegradasi ataupun dihancurkan dan merupakan zat yang berbahaya 

karena dapat terjadi bioakumulasi. Bioakumulasi adalah peningkatan konsentrasi zat 

kimia dalam tubuh mahluk hidup dalam waktu yang cukup lama, dibandingkan dengan 

konsentrasi zat kimia yang terdapat di alam. Semua logam berat dapat mengakibatkan 

keracunan pada makhluk hidup, namun sebagian dari logam berat tersebut tetap 

dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Bila kebutuhan yang sangat sedikit itu tidak 

dipenuhi, maka dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup organisme (Rusman, 

2010).  

 Logam berat dalam berbagai keperluan sehari-hari secara langsung maupun tidak 

langsung dapat mencemari lingkungan, apabila sudah melebihi batas yang ditentukan 

berbahaya bagi kehidupan. Menurut Purwaningsih (2009) Beberapa logam berat yang 

dapat mencemari lingkungan dan bersifat toksik adalah krom (Cr), perak (Ag), kadmium 

(Cd), timbal (Pb), seng (Zn), merkuri (Hg), tembaga (Cu), besi (Fe), molibdat (Mo), nikel 

(Ni), timah (Sn), kobalt (Co) dan unsur-unsur yang termasuk ke dalam logam ringan 

seperti arsen (As), alumunium (Al) dan selenium (Se). Logam-logam tertentu dalam 

konsentrasi  tinggi  akan  sangat berbahaya  bila  di temukan  didalam lingkungan (air, 

tanah dan udara) (Agustina, 2010). 

 Logam-logam berat tersebut berada di lingkungan sekitar kita baik dalam bentuk 

padat, cair maupun gas yang bisa terdapat dalam tanah, air dan udara. Pencemaran ini 

semakin meningkat akibat semakin meningkatnya perkembangan sektor industri, 

transportasi, dan berbagai jenis aktivitas manusia lainnya (Kristanto, 2002). Penyebab 

utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya adalah karena sifatnya yang tidak 
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dapat dihancurkan (nondegradable) oleh organisme hidup yang ada di lingkungan. 

Akibatnya, logam-logam tersebut terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di 

dasar perairan membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik 

secara absorbsi dan kombinasi (Agustina, 2010).  

 Keberadaan logam berat di lingkungan dapat berasal dari dua sumber. Pertama, 

berasal dari alam dengan kadar di biosfer yang relatif  kecil. Keberadaan logam berat 

secara alami tidak membahayakan  lingkungan. Kedua, dari antropogenik dimana 

keberadaan logam berat tersebut diakibatkan oleh aktivitas manusia, misalnya limbah 

industri pelapisan logam, pertambangan, cat, pembuangan zat  kendaraan bermotor, serta 

barang-barang bekas seperti baterai, kaleng dan lain sebagainya (Hidayat, 2003). 

 Logam berat dapat masuk dalam tubuh manusia umumnya melalui makanan baik dari 

tumbuh-tumbuhan (sayur-sayuran, buah-buahan) yang tumbuh di dalam tanah pertanian 

yang tercemar banyak logam berat atau dari bahan kimia yang digunakan di lahan 

pertanian (Ridhowati, 2013). Tanah tercemar logam berat karena menggunakan  pupuk  

secara  berlebihan, pemberian  pestisida  atau  insektisida,  dan  pembuangan  limbah  

yang  tidak dapat  dicernakan, pencemaran  dapat  melalui  air, dan udara  (Sudarmaji 

dkk., 2006). Tanaman yang merupakan sumber nektar lebah dapat menyerap logam berat 

dari media tanah maupun udara yang telah tercemar karena tanaman memiliki 

kemampuan untuk menyerap unsur mineral termasuk logam berat. Beberapa jenis 

tanaman tingkat tinggi memiliki kemampuan untuk mengakumulasi logam berat dalam 

kisaran yang tinggi sehingga disebut sebagai tanaman yang toleran terhadap logam berat. 

Lokasi akumulasi logam berat pada tanaman terdistribusi hampir di seluruh bagian 

tanaman yaitu akar, daun, dan bunga (Irwan, Komari dan Yenny., 2008).  Tanaman dapat 

menyerap logam berat dalam bentuk kation pada saat kondisi kesuburan dan kandungan 

bahan organik tanah rendah (Nopriani, 2011). 

 Sumber kontaminasi logam berat ada dua, yaitu lewat pencemaran udara dan dari 

bahan makanan. Pencemaran lewat udara terutama berasal dari asap buangan kendaraan 

bermotor. Kontaminasi logam berat pada manusia dapat  melalui  makanan dan  air  yang 

dikonsumsinya. Hal ini terjadi karena lingkungan seperti udara, air dan tanah 

terkontaminasi logam berat tersebut.  Dampaknya,  seluruh  makluk hidup  dalam rantai  

makanan, termasuk  tumbuhan,  hewan  dan manusia  ikut  terkontaminasi  dan menderita  

berbagai  gangguan kesehatan seperti menganggu sistem syaraf, kerusakan otak, 

kelumpuhan, pertumbuhan terhambat, kerusakan ginjal, kerapuhan tulang dan kerusakan 

DNA atau kanker (Agustina, 2010). Logam-logam berat tersebut bila masuk kedalam 
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tubuh lewat makanan akan terakumulasi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu 

lama dapat mengakibatkan gangguan sistem syaraf, kelumpuhan, dan kematian dini serta 

penurunan tingkat kecerdasan anak-anak. 

 

2.3.1. Timbal (Pb) 

 Timbal (Pb) merupakan salah satu unsur kimia yang memiliki lambang Pb dan 

nomor atom 82, lambangnya diambil dari bahasa Latin Plumbum. Palar (2004) 

menyatakan logam Pb tahan terhadap korosi atau karat, sehingga sering digunakan 

sebagai bahan coating, selain itu logam ini banyak digunakan dalam industri non 

pangan seperti industri battery, aki, cat dan bahan pewarna lainnya (Sudarmaji dkk., 

2006). Logam Pb bersifat lunak berwarna kelabu kebiruan dengan titik leleh 3270C 

dan titik didih 1.6200C, pada suhu 550 - 6000C. Pb menguap dan bereaksi dengan 

oksigen dalam udara membentuk timbal oksida (Ardyanto, 2005). Logam Pb dapat 

larut dalam asam nitrit, asam asetat dan asam sulfat pekat dan sulit larut dalam air 

dingin, air panas dan air asam (Palar, 2004). Secara alami Pb ditemukan pada tanah, 

udara, air, sumber-sumber lainnya adalah cat usang, dan bahan bakar bertimbal (SNI, 

2009). Selain itu sumber pencemaran Pb berasal dari hasil pertanian, makanan dan 

minuman kaleng, limbah tukang emas, industri rumah, baterai, dan gas buang 

kendaraan bermotor (Dewi, 2011). Palar (2004) menyatakan, sumber yang paling 

banyak memberi kontribusi kadar Pb dalam udara adalah pembakaran batu bara, asap 

dari pabrik-pabrik yang mengolah senyawa timbal alkil, timbal oksida, peleburan biji 

timbal dan transfer bahan bakar kendaraan bermotor. 

 Logam Pb sebagian besar diakumulasi oleh organ tanaman, yaitu daun, batang 

dan akar, dan akar umbi-umbian. Perpindahan Pb dari tanah ke tanaman tergantung 

komposisi dan pH tanah. Konsentrasi Pb yang tertinggi (100-1000 mg/kg) akan 

mengakibatkan pengaruh toksik pada proses fotosintesa dan pertumbuhan. Tanaman 

dapat menyerap logam Pb pada saat kondisi kesuburan tanah dan kandungan bahan 

organik. Pada keadaan ini logam berat Pb akan terlepas dari ikatan tanah dan berupa 

ion yang bergerak bebas pada larutan tanah dan akan terjadi serapan Pb oleh akar 

tanaman jika logam lain tidak mampu menghambat keberadaannya (Widaningrum, 

Miskiyah dan Suismono, 2007). 

 Logam Pb mendapat perhatian utama dalam segi kesehatan, karena 

dampaknya pada sejumlah besar orang akibat keracunan makanan dan memiliki sifat 

toksik berbahaya (Palar, 2004). Logam Pb tidak dibutuhkan oleh manusia, apabila 
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makanan tercemar logam tersebut, tubuh akan mengeluarkannya sebagian dan sisanya 

akan terakumulasi pada bagian tubuh tertentu seperti ginjal, hati, kuku, jaringan 

lemak, dan rambut (Agustina, 2010). Menurut Palar (2004) Logam Pb dapat 

memberikan efek racun terhadap banyak organ yang terdapat dalam tubuh dan dapat 

mengakibatkan penghambatan sistem pembentukan hemoglobin (Hb) sehingga 

menyebabkan anemia, terganggunya sistem syaraf pusat dan tepi, sistem ginjal, sistem 

reproduksi,  idiot pada anak-anak, sawan (epilepsi), cacat rangka dan merusak sel-sel 

somatik. Keracunan akut oleh  Pb akan  mengakibatkan terganggunya  sistem  gastro  

intestinal, sistem syaraf, hati dan ginjal, sistem reproduksi, otak dan bahkan  dapat  

menyebabkan  kematian. Paparan kronis  Pb  dapat  menyebabkan  gangguan 

kesuburan,  keguguran  dan kematian  bayi  (Basyal, Homagai and Ghimire., 2010). 

 

2.3.2. Tembaga (Cu) 

 Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodic yang memiliki 

lambang Cu dan nomor atom 29, lambangnya berasal dari bahasa Latin Cuprum. 

Logam Cu banyak terdapat dalam air, tanah, dan udara baik dalam bentuk ion maupun 

persenyawaan. Cu termasuk ke dalam golongan logam berat yang beratnya lebih dari 

5 g/cm3, kebanyakan Cu didapat dari proses pertambangan yang mengandung logam 

Cu dengan proses pembakaran dan pencairan (Arifin, 2007). Sumber–sumber 

masukan logam  Cu  dalam strata lingkungan yang umum dan diduga paling banyak 

adalah dari kegiatan-kegiatan perindustrian, kegiatan rumah tangga dan dari 

pembakaran serta mobilitas bahan-bahan bakar (Palar, 2004). Selain itu, dapat  berasal  

dari  pengelasan  logam,  limbah industri  dan  domestik,  penambangan  dan 

pencucian mineral (Achmad, 2004).  

 Tembaga (Cu) merupakan unsur yang esensial bagi tumbuhan dan hewan, 

sumber pencemaran tembaga berasal dari limbah pengelasan logam, limbah industri 

dan domestik, penambangan dan pencucian mineral. Tembaga adalah salah satu unsur 

mineral mikro yang sangat berperan dalam proses metabolisme tubuh. Mineral 

tembaga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup hewan, 

bila kekurangan maupun kelebihan kadar tembaga dalam tubuh hewan akan 

menyebabkan penyakit (Arifin, 2007). Tanaman membutuhkan logam Cu dalam 

jumlah tertentu sebagai penyusun plastocyanin yang berfungsi dalam transpor 

elektron dalam proses fotosintesis, namun dalam jumlah yang berlebih dapat 

menghambat pertumbuhan tanaman (Handayani, Setyowati, dan Santoso., 2013). 
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Tembaga (Cu) sebagian besar diakumulasi oleh organ tanaman, yaitu daun, batang, 

akar dan atau umbi. Tanaman dapat menyerap logam berat dalam bentuk kation pada 

saat kondisi kesuburan dan kandungan bahan organik tanah rendah (Nopriani, 2011). 

 Logam Cu adalah salah satu unsur mineral yang sangat dibutuhkan dalam 

proses metabolisme, pembentukan hemoglobin dan fisiologik dalam tubuh sebagai 

mikroelemen esensial bagi tubuh. Kebutuhan manusia terhadap logam tembaga cukup 

tinggi. Manusia dewasa membutuhkan sekitar 30 mg Cu perkilogram berat tubuh, 

pada anak-anak jumlah Cu yang dibutuhkan 40 mg Cu perkilogram berat tubuh, pada 

bayi dibutuhkan 80 mg Cu perkilogram berat tubuh. Konsumsi tembaga yang baik 

bagi manusia adalah 2,5 mg/kg berat tubuh per hari bagi orang dewasa dan 0,05 mg 

mg/kg berat tubuh per hari untuk anak-anak dan bayi (Palar, 2004).  

 Kekurangan Cu dapat menyebabkan tidak berfungsinya sistem enzim, 

sehingga sistem metabolisme dan fisiologi tubuh tidak bekerja secara normal dan 

menyebabkan gangguan dalam pembentukan darah. Sebaliknya, bila kelebihan akan 

menyebabkan toksisitas yang akan mengakibatkan kerusakan  jaringan tubuh (Arifin, 

2007). Logam Cu dapat menjadi racun jika konsentrasi dalam tubuh berlebih. Logam 

berat menjadi berbahaya disebabkan terjadinya sistem bioakumulasi, yaitu 

peningkatan konsentrasi unsur kimia didalam tubuh mahluk hidup (Dewi, 2011). 

Adanya logam Cu dalam jumlah yang besar dalam tubuh dapat menyebabkan 

gangguan pencernaan seperti sakit perut, mual, muntah, diare dan gangguan sistem 

peredaran darah (Dewi, 2011). Selain itu juga dapat menyebabkan rasa tidak enak di 

lidah, selain dapat menyebabkan kerusakan pada hati (Sutrisno, 2002).  

 

2.4.Batas Cemaran Logam Berat Pada Madu 

 Mengingat cemaran logam berat merupakan bahan kimia yang keberadaannya dalam 

produk pangan dapat membahayakan kesehatan manusia pada batas tertentu. SNI (2009) 

menyatakan untuk meningkatkan keamanan pangan maka ditentukan batasan cemaran 

logam berat yang dapat diterima dalam pangan. Batas maksimum cemaran logam berat 

dalam madu yaitu untuk logam Pb adalah 1,0 mg/kg dan untuk logam Cu adalah 5,0 

mg/kg (SNI, 2004).  

  

2.5. Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) 

 Spektrofotometri merupakan metode analisis yang didasarkan pada absorpsi radiasi 

elektromagnet. Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau absorban 
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suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. SSA merupakan instrumen yang 

digunakan untuk menentukan kadar suatu unsur dalam senyawa berdasarkan serapan 

atomnya. Digunakan untuk analisis senyawa anorganik, atau logam (golongan alkali  

tanah  unsur transisi). Prinsip dasar SSA adalah menyerap (absorbsi) cahaya melalui 

atom-atom pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Metode 

SSA adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi 

oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar (ground state). Dalam SSA, atom 

bebas berinteraksi dengan berbagai bentuk energi seperti energi panas, energi 

elektromagnetik, energi kimia dan energi listrik. Interaksi ini menimbulkan proses-proses 

dalam atom bebas yang menghasilkan absorpsi dan emisi (pancaran) radiasi dan panas. 

Adanya absorpsi atau emisi radiasi disebabkan adanya transisi elektronik yaitu 

perpindahan elektron dalam atom, dari tingkat dasar energi ke tingkat energi yang lebih 

tinggi. Penyerapan energi cahaya ini berlangsung berdasarkan panjang gelombang yang 

spesifik untuk setiap logam dan mengikuti hukum Lambert-Beer, yakni serapan 

berbanding lurus dengan konsentrasi uap atom dalam nyala (Welz, 2005). Absorbansi 

suatu zat akan menjadi fungsi linier dari konsentrasi, sehingga dengan mengukur 

absorbansi suatu zat konsentrasinya dapat ditentukan dengan membandingkan dengan 

konsentrasi larutan standar (Gandjar dan Rohman, 2007). 

 

2.5.1. Keuntungan dan Kelemahan SSA  

Beberapa kelebihan SSA, sebagai berikut : 

a. Spesifik, 

b. Batas (limit) deteksi yang rendah, 

c. Dari satu larutan yang sama dapat mengukur beberapa unsur yang berbeda 

d. Output data (adsorbance) dapat dibaca langsung 

e. Dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur dalam banyak jenis contoh 

f. Batas kadar-kadar yang dapat ditentukan adalah amat luas (ppm hingga %). 

 Sedangkan kelemahannya yaitu pengaruh kimia dimana SSA tidak mampu 

menguraikan zat menjadi atom misalnya pengaruh ionisasi yaitu bila atom tereksitasi 

(tidak hanya disosiasi) sehingga menimbulkan emisi pada panjang gelombang yang 

sama, serta pengaruh matriks misalnya pelarut (Al Anshori, 2005). 
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2.5.2. Gangguan pada alat SSA 

2.5.2.1.Gangguan kimia 

 Gangguan kimia biasanya memperkecil jumlah atom pada level energi 

terendah (ground state). Gangguan kimia terbagi menjadi dua yaitu, gangguan 

kimia dalam bentuk uap dan bentuk padat. Gangguan dalam bentuk uap terjadi 

karena terbentuknya senyawa seperti senyawa oksida atau klorida, atau karena 

terbentuknya ion. Dengan menggunakan nala yang sesuai, gangguan ini dapat 

dikurangi (Ebdon, 2006). Gangguan dalam bentuk padat disebabkan terbentuknya 

senyawa yang sukar menguap atau sukar terdisosiasi dalam nyala. Hal ini terjadi 

pada nyala ketika pelarut menguap meninggalkan partikel-partikel padat (Harmita, 

2006). Gangguan ini dapat dihindari dengan mengubah kondisi nyala dengan 

menambah aliran bahan bakar atau menggunakan nyala dengan suhu yang lebih 

tinggi (Ebdon, 2006). 

2.5.2.2.Gangguan fisika 

 Gangguan fisika dapat terjadi karena perubahan viskositas larutan yang 

mempengaruhi kecepatan sampel menuju detector dan konsentrasi sampel. Oleh 

karena itu, sifat-sifat fisika dari zat yang diperiksa dan larutan pembanding harus 

sama. Gangguan ini dapat diatasi dengan menggunakan pelarut organik karena 

pelarut organik dapat mempercepat penyemprotan, cepat menguap, mengurangi 

penurunan suhu nyala, menaikan kondisi, dan mereduksi nyala (Harmita, 2006). 

 

2.5.2.3.Gangguan spektra 

 Gangguan spektra terjadi bila panjang gelombang dari unsur yang diperiksa 

berhimpit dengan panjang gelombang dari atom atau molekul lain yang terdapat 

dalam larutan yang diperiksa. Gangguan ini jarang terjadi dalam SSA karena 

menggunakan sumber cahaya yang spesifik untuk unsur yang bersangkutan 

(Harmita, 2006). 

 

 

 

 

 

 



17 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di CV. Kembang Joyo Karangploso Kabupaten Malang 

untuk pengambilan sampel madu mangga dan madu rambutan. Uji laboratorium kadar air, 

logam Pb dan Cu pada sampel dilakukan di Unit Layanan Pengujian Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Juni 

2014. 

 

3.2 Materi Penelitian  

3.2.1. Bahan  

Bahan yang digunakan adalah dua jenis madu yaitu madu mangga dan madu 

rambutan, serta bahan pereaksi. Madu mangga yang digunakan berasal dari hasil 

penggembalaan pada bulan Agustus- September 2013 yang berada di Desa Wonokerto, 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sedangkan madu rambutan 

diperoleh dari hasil penggembalaan pada bulan September – Oktober 2013 yang berada di 

Desa Koranji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dua jenis madu ini 

diambil di CV. Kembang Joyo, Karangploso, Malang pada bulan Mei 2014. Bahan 

pereaksi diantaranya: larutan standar timbal (Pb), tembaga (Cu), larutan asam nitrat 

(HNO3) pekat 65%, larutan asam nitrat (HNO3) 0,1 N dan aquadest demineralisata. 

 

3.2.2. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Refraktometer untuk uji kadar air, 

dan untuk uji kadar logam Pb dn Cu menggunakan seperangkat alat Spektrofotometer  

Serapan  Atom (SSA) Merk Analytikjena contrAA 700, timbangan analitik, kompor 

listrik (Electric stove), furnace atau tanur, kertas saring Whatman no.40, vial polietilen, 

pipet ukur (5 mL, 10 mL dan 25 mL) dan alat-alat gelas. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode study kasus dengan dua 

perlakuan, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 15 kali.   
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3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah kadar air, kadar logam Pb dan kadar logam Cu dalam 

madu mangga dan madu rambutan. Penentuan kadar air, kadar logam Pb dan kadar logam 

Cu  mengikuti prosedur SNI 01-3545-2004. 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

3.5.1. Uji Kadar Air 

Penentuan kadar air dalam madu menggunakan alat refraktometer (Gambar 2) dengan 

cara membandingkan nilai indeks bias dan kadar air pada madu (Lampiran 2). Pembacaan  

nilai indeks bias madu pada suhu 200C, jika nilai indeks bias diukur pada suhu dibawah 

200C tambahkan 0,0000230C pada angka tabel, bila pengukuran dilakukan pada suhu 

diatas 200C, kurangkan 0,00023/0C dari angka tabel (SNI, 2004). Cara kerja pengujian 

sampel madu yaitu dengan cara sampel madu yang akan dianalisa diletakkan pada prisma 

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

atau berlawanan arah jarum jam sampai didapatkan gelap terang yang jelas. Diputar knop 

yang kedua sampai batas gelap terang tepat berada digaris perpotongan silang kemudian 

catat indeks bias yang didapatkan dan dibandingkan dengan kadar air. 

 

Gambar 2. Refraktometer 

3.5.2. Uji Logam Berat  

Uji logam berat menggunakan alat alat Spektrofotometer Serapan  Atom (SSA) merk 

analytikjena contrAA 700 (Gambar 3). Teknik SSA yang digunakan adalah Flame Atomic 

Absorption Spectrometer (AAS), yaitu cara pembentukan atom menggunakan nyala 

campuran gas. Campuran gas yang dipakai dalam Flame AAS ini adalah udara-asetilen. 

Cara kerja dari metode ini adalah dengan membandingkan antara absorban larutan sampel 



19 
 

dengan larutan standar pembanding untuk memperoleh konsentrasi larutan contoh 

tersebut. Jadi skala absorban dari SSA dikalibrasi dengan suatu deret standar yang 

diketahui konsentrasinya. Hasil dari uji dengan SSA adalah kurva kalibrasi. Dari kurva 

kalibrasi ini konsentrasi dari larutan sampel dapat dicari setelah mengukur absorbannya.  

 

Gambar 3. Spektrofotometer  Serapan  Atom (SSA) 

 

Spektrofotometer  Serapan  Atom (SSA) merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kadar logam berat dalam berbagai bahan, sebelum itu terlebih dahulu 

dilakukan tahap destruksi. Destruksi merupakan suatu perlakuan pemecahan senyawa dari 

bentuk organik logam menjadi bentuk logam-logam anorganik. Metode destruksi yang 

digunakan yaitu destruksi kering. Kelebihan  dari destruksi  kering  adalah  lebih  

sederhana,  tidak  adanya  kesalahan  relatif  akibat kontaminasi  karena  hanya  sedikit  

reaksi  yang  digunakan,  dan  bisa  digunakan  untuk banyak  cuplikan  dalam  waktu  

yang  bersamaan.  Kekurangan  destruksi  kering  adalah hilangnya  unsur-unsur  karena  

retensi  terhadap  dinding  wadah  dan  penguapan,  serta kontaminasi  cuplikan  dari  

logam  bahan  wadah  yang  terkadang  bersifat  sebagai penyerap (Kristianingrum, 2012).  

 

3.5.4. Pembuatan Larutan Standar 

a. Pembuatan Larutan Standar Timbal (Pb) 

Larutan induk timbal 1000 ppm dipipet sebanyak 10 ml kemudian dimasukkan 

dalam labu ukur 100 ml. Larutan diencerkan dengan larutan HNO3 0,1 N sampai garis 

batas kemudian dikocok untuk menghomogenkan sehingga didapatkan larutan dengan 

konsentrasi 100 ppm (SNI, 2006). Untuk mendapatkan larutan standar dengan 

konsentrasi 2; 4; 6; 8; dan 10 ppm, berturut-turut dipipet sebanyak 20 ml, 40 ml, 60 

ml, 80 ml, dan 100 ml dari larutan 10 ppm kemudian masing-masing dimsukkan ke 

dalam labu ukur 100 ml sambil ditambah aquadest demineralisata sampai  tanda 
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batas.  Larutan standar timbal pada masing-masing konsentrasi diukur serapannya 

dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 217 

nm kemudian serapan yang diperoleh diplot ke dalam kurva kalibrasi. 

b.Pembuatan Larutan Standar Tembaga (Cu) 

Larutan induk timbal 1000 ppm dipipet sebanyak 10 ml kemudian dimasukkan 

dalam labu ukur 100 ml. Larutan diencerkan dengan larutan HNO3 0,1 N sampai garis 

batas kemudian dikocok untuk menghomogenkan sehingga didapatkan larutan dengan 

konsentrasi 100 ppm (SNI, 2006). Larutan 100 ppm diencerkan hingga menjadi 

larutan 10 ppm dengan cara dipipet sebanyak 10 ml lalu dimasukkan kedalam labu 

ukur 100 ml kemudian ditambah aquadest demineralisata sampai garis batas. Untuk 

mendapatkan larutan standar dengan konsentrasi 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1 ppm, 

berturut-turut dipipet sebanyak 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, dan 10 ml dari larutan 10 ppm 

kemudian masing-masing dimsukkan ke dalam labu ukur 100 ml sambil ditambah 

aquadest demineralisata sampai  tanda batas. Larutan standar tembaga pada masing-

masing konsentrasi diukur serapannya dengan menggunakan spektrofotometer 

serapan atom pada panjang gelombang 324 nm kemudian serapan yang diperoleh 

diplot ke dalam kurva kalibrasi. 

 

3.5.5. Pembuatan Larutan Sampel 

Sampel madu ditimbang masing-masing 10 g sebanyak tiga kali didalam vial 

polietilen. Setelah itu dipanaskan dengan kompor listrik sampai sampel tidak ada buih, 

proses ini sering disebut pengarangan (Lampiran 1). Hasil dari destruksi ini di abukan 

dengan tanur pada suhu 5500C selama 3 jam dan sampai sampel berwarna putih. Apabila 

dalam proses ini dalam sampel masih ada warna hitam-hitamnya maka dipanaskan lagi 

dengan cara sampel ditambah HNO3 1-2 tetes lalu diarangkan dan diabukan lagi. Tujuan 

penambahan HNO3 ini adalah untuk melarutkan logam yang telah terdestruksi dari 

sampel organik dalam proses kalsinasi (pengabuan). Fungsi HNO3 yaitu untuk 

mempercepat proses destruksi. Setelah proses destruksi selesai, sampel didinginkan 

dalam suhu ruang kemudian di encerkan dengan HNO3 pekat sebanyak 1 ml dan 

dimasukan dalam labu ukur 50 ml sambil ditambah aquadest demineralisata sampai garis 

batas kemudian disaring dengan kertas Whatman no.40 dan ditampung dalam botol. 

Larutan hasil penyaringan siap digunakan untuk uji kuantitatif logam timbal dan tembaga 

dengan Spektrofotometer serapan atom (SNI, 1998). Berikut skema pembuatan larutan 

sampel madu disajikan pada Lampiran 3. 
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Rumus untuk menghitung jumlah kadar logam: 

𝐾 =
(𝑎−𝑏)

𝑊
 𝑥 𝑉         

Keterangan : 

a = nilai absorbansi sampel (mg/L) 

b = nilai absorbansi blanko (mg/L) 

K = kadar logam berat pada sampel (mg/kg atau ppm) 

V = volume akhir sampel (L) 

W = Berat sampel (kg) 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian kadar air, kadar logam Pb dan kadar logam Cu 

diolah dengan bantuan program Microsoft Excel 2010. Hasil penelitian tersebut 

dilanjutkan dengan analisis statistika menggunakan uji t (t test). Uji t yang digunakan 

yaitu uji t berpasangan karena membandingkan dua nilai tengah dengan asumsi ragam 

dua contoh sama dan ulangan sama (Sastrosupadi, 2000). 

Rumus: 

 thitung =
A̅−B̅

SA̅−B̅

 

Keterangan : 

A̅ − B̅ = rata-rata 

SA̅−B̅ = standar deviasi 

 

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Madu adalah zat cair yang kental, manis, yang dibuat oleh lebah dari nektar tanaman. 

2. Nektar adalah zat yang sangat kompleks yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar 

nektarifer dalam bentuk larutan gula. 

3. Logam berat adalah benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih 

untuk setiap cm³, sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram adalah logam 

ringan. 

4. Timbal adalah logam yang termasuk dalam kelompok golongan IV-A pada  tabel 

periodik unsur kimia. Mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan bobot atom atau berat 

atom (BA) 207,2. 

5. Tembaga adalah unsur kimia dengan simbol Cu dengan nomor atom 29. Logam Cu 

termasuk ke dalam golongan logam berat yang beratnya lebih dari 5 g/cm3. 
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6. Limit deteksi dapat diartikan sebagai kadar terendah atau berat analit terkecil yang 

dapat diukur pada tingkat tertentu yaitu kurang dari 1 ppm. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Madu mangga dan madu rambutan yang digunakan merupakan madu monoflora 

karena lebah madu memakan nektar dari satu jenis tanaman (Suranto, 2007). Madu mangga 

berasal dari cairan yang dikeluarkan oleh kutu putih (Bemisia tabaci) yang bersembunyi 

dibalik daun pohon mangga. Kutu ini akan mengeluarkan cairan manis dan lengket, cairan 

manis dan lengket ini biasa disebut dengan Honeydew atau madu embun. Honeydew ini 

kemudian dihisap oleh lebah dan menghasilkan madu dengan warna hitam, kental dan 

beraroma tajam. Madu rambutan berasal dari nektar bunga rambutan. Kedua jenis madu ini 

diambil di CV. Kembang Joyo Karangploso Malang. Dua jenis madu ini dipilih sebagai 

sampel karena madu ini lebih banyak disukai oleh pembeli dari pada madu-madu yang lain. 

Madu yang berbeda berasal dari sumber nektar yang berbeda memiiki manfaat, kandungan 

dan khasiat yang berbeda pula. Nilai rata-rata kadar air, cemaran logam berat Pb dan Cu 

dalam madu mangga dan madu rambutan disajikan pada Tabel 3. sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Rata-rata kadar air, cemaran logam Pb dan Cu dalam madu 

Uji Madu 

mangga 

Madu 

rambutan 

Kadar air (%) 20,84± 0,84 19,94±0,23 

Cemaran logam timbal (Pb) 

(mg/kg) 

Negatif 

*LD 0,43 

Negatif 

*LD 0,43 

Cemaran logam tembaga (Cu) 

(mg/kg) 

4,90±0,08 0,19±0,02 

Keterangan : LD = limit detection  

4.1. Kadar Air  

Kadar air di dalam madu merupakan sisa kadar air didalam nektar setelah diubah 

menjadi madu. Nektar yang dihisap lebah madu mengandung 60% air sehingga lebah 

harus menurunkan menjadi 20% atau lebih rendah lagi untuk membuat madu (Hariyati, 

2010). Penurunan kadar air ini melalui proses fisika dan kimia. Proses fisika penurunan 

kadar air mulai terjadi saat lebah menjulurkan lidahnya (proboscis) untuk memindahkan 

madu dari perut lebah ke sarang lebah, di sarang kadar air terus diturunkan melalui 

putaran sayap-sayap lebah yang menyirkulasikan hawa hangat ke dalam sarang lebah. 

Sedangkan proses kimianya terjadi di dalam perut lebah dimana enzim invertase 
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mengubah sukrosa (disakarida) menjadi glukosa dan fruktosa yang keduanya merupakan 

monosakarida. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa kadar air madu mangga tidak 

berbeda nyata (P<0,05) dengan madu rambutan. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui 

bahwa rata-rata kadar air madu mangga adalah 20,84± 0,84 % dan madu rambutan adalah 

19,94±0,23 %. Kedua jenis madu sama-sama memiliki kualitas yang baik karena berada 

dibawah batas maksimum ketentuan SNI (2004) yaitu 22%. Kadar air dapat dipengaruhi 

oleh kondisi cuaca (kelembaban), kandungan air dalam nektar, besar kecilnya koloni dan 

kematangan madu (Whiteaker, 2003). Hasil penelitian Ajeng, Minarti dan Junus (2014) 

menunjukkan bahwa kelembaban berkisar 70-72% menghasilkan kadar air madu sebesar 

20,2% dan kelembaban berkisar 73-75% menghasilkan kadar air madu 23,0%. Hilmanto 

(2010) menyatakan rendahnya kadar air juga disebabkan karena tingkat kelembaban yang 

rendah. Kadar air yang rendah akan menjaga madu dari kerusakan untuk jangka waktu 

relatif lama (Siregar, 2002). Selain itu dipengaruhi oleh sifat madu yang higroskopis 

sehingga dapat menyerap air yang ada disekitarnya dan menyebabkan peningkatan  kadar 

air pada madu.  

 

4.2. Cemaran Logam Timbal (Pb) dalam Sampel  

Panjang gelombang Pb adalah 217 nm. Hasil kalibrasi menunjukkan persamaan garis 

linier adalah y = 0,01539 +0,02950x dengan batas deteksi (LD) =0,43 ppm dan koefisien 

korelasi (r = 0,9999). koefisien korelasi mendekati 1. Hal ini sesuai dengan Hukum 

Lambert-Beer yaitu nilai absorbansi (A) berbanding lurus dengan nilai konsentrasi (c) 

(Day dan Underwood, 1993). Hasil selengkapnya tertera dalam Lampiran 5.  

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa cemaran logam Pb dalam madu mangga 

dan madu rambutan yaitu negatif  karena <0,0000 ppm dengan batas deteksi (LD) =0,43 

ppm. Hasil menunjukkan bahwa kedua jenis madu memiliki kualitas yang baik, karena 

kadar logam Pb masih berada dibawah batas maksimum logam Pb dalam madu yaitu 1 

ppm (SNI, 2004). Hal ini diduga tanaman pakan ternak lebah madu dan kawasan 

pengembalaan lebah madu jauh dari jalan raya dan sumber pencemar Pb. Dewi (2011) 

menyatakan sumber utama Pb adalah gas buang kendaraan bermotor dan limbah industri, 

selain itu pencemaran Pb berasal dari limbah hasil pertanian, makanan dan minuman 

kaleng, limbah tukang emas, industri rumah, baterai, dan percetakan.  



25 
 

Logam Pb tidak dibutuhkan oleh manusia, apabila makanan tercemar logam tersebut, 

tubuh akan mengeluarkannya sebagian dan sisanya akan terakumulasi pada bagian tubuh 

tertentu seperti ginjal, hati, kuku, jaringan lemak dan rambut (Agustina, 2010). Palar 

(2004) menyatakan, logam Pb dapat memberikan efek racun terhadap banyak organ yang 

terdapat dalam tubuh dan dapat mengakibatkan penghambataan sistem pembentukan 

hemoglobin (Hb) sehingga menyebabkan anemia, terganggunya sistem syaraf pusat dan 

tepi, sistem ginjal, sistem reproduksi, idiot pada anak-anak, sawan (epilepsi), cacat rangka 

dan merusak sel-sel somatik. Keracunan akut  oleh  Pb  akan  mengakibatkan 

terganggunya  sistem  gastro  intestinal, sistem syaraf, hati dan ginjal, sistem reproduksi, 

otak dan bahkan  dapat  menyebabkan  kematian. Paparan kronis  Pb  dapat  

menyebabkan  gangguan kesuburan,  keguguran  dan kematian  bayi  (Basyal, 2010). 

4.4. Cemaran Logam Tembaga (Cu) dalam Sampel 

Panjang gelombang Cu adalah 324 nm. Hasil kalibrasi Cu menunjukkan persamaan 

garis linier adalah  y =  0,00291 + 0,13917x dengan LOD= 0,049 dan koefisien korelasi (r 

= 0,9999). Koefisien korelasi mendekati 1. Hal ini sesuai dengan Hukum Lambert-Beer 

yaitu nilai absorbansi (A) berbanding lurus dengan nilai konsentrasi (c) (Day dan 

Underwood, 1993). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil analisis 

ragam kadar Cu dalam madu (Lampiran 7) menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 

sangat nyata (P>0,01) antara madu mangga dan madu rambutan. Hal ini dikarenakan 

lokasi pengembalaan dan nektar tanaman pakan lebah madu berbeda.  Sumber nektar 

yang berbeda akan mempengaruhi karakteristik dari madu, seperti flavor, aroma, warna, 

dan komposisi dalam madu (Mulu, 2004).  

Berdasarkan Tabel 3. cemaran logam Cu pada madu mangga sebesar 4,90 mg/kg dan 

pada madu rambutan sebesar 0,19 mg/kg. Kedua jenis madu memiliki kualitas yang baik 

karena cemaran logam Cu masih dibawah 5 mg/kg (SNI, 2004). Madu mangga berwarna 

gelap yaitu hitam. Semakin gelap madu semakin tinggi kandungan mineral madu. Warna 

madu dipengaruhi oleh kandungan mineral, sumber nektar, cara pengolahan seperti 

ekstraksi madu, dan pemanasan (Surant0, 2004). Madu mangga memiliki cemaran logam 

Cu lebih tinggi dibanding madu rambutan, hal ini diduga lokasi perkebunan mangga dan 

lingkungan sekitar kawasan pengembalaan ternak lebah tercemar logam Cu. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Mulia (2009) yang menyatakan bahwa logam berat Cu dalam 

madu dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat hidup lebah madu, dan lokasi 

tanaman yang menjadi sumber nektar. Lokasi perkebunan mangga dan kawasan 
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pengembalaan ternak lebah berada di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Menurut data dari 

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan tercatat sampai dengan 

tahun 2011 jumlah industri di Kota Pasuruan sebanyak 3.484 unit, terdiri atas Industri 

Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) sebesar 2.370 unit dan Industri Logam, Mesin, 

Elektronika dan Aneka (ILMEA) sebesar 1.114 unit. Banyaknya jumlah indusri dapat 

meningkatnya jumlah pencemaran logam berat. Kristanto (2002) menyatakan 

Pencemaran semakin meningkat akibat semakin meningkatnya perkembangan sektor 

industri, transportasi, dan berbagai jenis aktivitas manusia lainnya. Menurut Achmad 

(2004) logam Cu dalam  lingkungan dapat  berasal  dari  pengelasan  logam,  limbah 

industri  dan  domestik,  penambangan  dan pencucian mineral. 

Tanaman mangga sebagai sumber nektar lebah memiliki kemampuan untuk menyerap 

logam tembaga daripada tanaman rambutan. Tanaman dapat menyerap logam berat dari 

media tanah maupun udara yang telah tercemar. Beberapa jenis tanaman tingkat tinggi 

memiliki kemampuan untuk mengakumulasi logam berat hampir di seluruh bagian 

tanaman, yaitu akar, daun, dan bunga (Irwan dkk., 2008). Tanaman dapat menyerap 

logam berat dalam bentuk kation pada saat kondisi kesuburan dan kandungan bahan 

organik tanah rendah (Nopriani, 2011). Pencemaran tanah terjadi karena menggunakan  

pupuk  secara  berlebihan, pemberian  pestisida  atau  insektisida,  dan  pembuangan  

limbah  yang  tidak dapat  dicernakan, pencemaran  dapat  melalui  air, dan udara  

(Sudarmaji dkk., 2006). Adanya  input kimia  sintetis  (pupuk,  insektisida, herbisida)  

pada  sistem  agroforestri  menyebabkan unsur  tersebut  tidak  mudah  mengurai  dan  

tetap mengendap  menjadi  racun  (xenobiotik)  yang menyebabkan  resurjensi, yaitu: 

terbunuhnya  jenis lebah  sebagai  penyerbukan  tanaman  (pollinator; sekaligus  

penghasil  madu,  serta  menimbulkan kontaminasi  pada  madu. Nektar  dan polen 

tanaman  memiliki  kandungan  lemak  sekitar  3,9% sehingga  sangat  dimungkinkan  

terjadi  kontaminasi oleh  unsur  kimia  sintetis  pada  madu  akibat  adanya penggunaan  

pupuk,  insektisida,  dan  herbisida  sintetis pada  usaha  agroforestri (Hilmanto, 2010). 

 Tembaga (Cu) merupakan unsur yang esensial bagi tumbuhan dan hewan, Cu 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup hewan, bila 

kekurangan maupun kelebihan kadar tembaga dalam tubuh hewan akan menyebabkan 

penyakit (Arifin, 2007). Tanaman membutuhkan logam Cu dalam jumlah tertentu sebagai 

penyusun plastocyanin yang berfungsi dalam transpor elektron dalam proses fotosintesis, 

namun dalam jumlah yang berlebih dapat menghambat pertumbuhan tanaman (Handayani 

dkk., 2013).  
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Logam Cu adalah salah satu unsur mineral yang sangat dibutuhkan dalam jumlah 

sedikit sebagai proses metabolisme, pembentukan hemoglobin dan mikroelemen esensial 

bagi tubuh. Konsumsi tembaga yang baik bagi manusia adalah 2,5 mg/kg berat tubuh per 

hari bagi orang dewasa dan 0,05 mg mg/kg berat tubuh per hari untuk anak-anak dan bayi 

(Palar, 2004). Dewi (2011) menyatakan adanya logam Cu dalam jumlah yang besar dalam 

tubuh dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, mual, muntah, diare 

dan gangguan sistem peredaran darah. Selain itu juga dapat menyebabkan rasa tidak enak 

di lidah dan dapat menyebabkan kerusakan pada hati (Sutrisno, 2002).  

Logam Cu dapat menjadi racun jika konsentrasi dalam tubuh berlebih. Kekurangan 

Cu dapat menyebabkan tidak berfungsinya sistem enzim, sehingga sistem metabolisme 

dan fisiologi tubuh tidak bekerja secara normal dan menyebabkan gangguan dalam 

pembentukan darah. Sebaliknya, bila kelebihan akan menyebabkan toksisitas yang akan 

mengakibatkan kerusakan  jaringan tubuh (Arifin, 2007). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Madu mangga dan madu rambutan memiliki kadar air yang rendah yaitu 19,94-20,84 

%, tidak terdeteksi adanya cemaran logam timbal dan ditemukan cemaran logam 

tembaga. 

2. Cemaran logam tembaga pada madu mangga (4,90 mg/kg) lebih tinggi dibanding 

madu rambutan (0,19 mg/kg).  

3. Madu mangga dan madu rambutan berdasarkan kadar air, cemaran logam timbal dan  

tembaga memiliki kualitas baik karena berada dibawah batas maksimum yang 

diizinkan SNI.  

5.2. Saran 

Saran dari penelitian ini adalah sumber nektar dan lokasi peternakkan lebah madu 

sebaiknya jauh dari jalan raya dan sumber-sumber cemaran logam berat.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Dokumentasi penelitian  

   
Gambar 1. Sampel A. Madu mangga  Gambar 2. Proses destruksi A. Madu mangga 

 B. Madu rambutan          B. Madu rambutan  

     

 

   
Gambar 3. Proses pengabuan sampel  Gambar 4. Proses penyaringan larutan sampel  

 

   
Gambar 5. A. Larutan sampel madu  Gambar 6. Spektrofotometer Serapan Atom 

B. Larutan standar Timbal       (SSA)   
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Lampiran 2. Indek bias kadar air 

Tabel 1.  Indeks bias kadar air a 

Indeks bias 

(20 C) b 
Kadar air Indeks bias 

Kadar air 

(20 C) b 

1,5044 13,0 1,4890 19,0 

1,5038 13,2 1,4885 19,2 

1,5033 13,4 1,4880 19,4 

1,5028 13,6 1,4875 19,6 

1,5023 13,8 1,4870 19,8 

    

1,5018 14,0 1,4865 20,0 

1,5012 14,2 1,4860 20,2 

1,5007 14,4 1,4855 20,4 

1,5002 14,6 1,4850 20,6 

1,4997 14,8 1,4845 20,8 

    

1,4992 15,0 1,4840 21,0 

1,4987 15,2 1,4835 21,2 

1,4982 15,4 1,4830 21,4 

1,4976 15,6 1,4825 21,6 

1,4971 15,8 1,4820 21,8 

    

1,4966 16,0 1,4815 22,0 

1,4961 16,2 1,4810 22,2 

1,4956 16,4 1,4805 22,4 

1,4951 16,6 1,4800 22,6 

1,4946 16,8 1,4795 22,8 

    

1,4940 17,0 1,4790 23,0 

1,4935 17,2 1,4785 23,2 

1,4930 17,4 1,4780 23,4 

1,4925 17,6 1,4775 23,6 

1,4920 17,8 1,470 23,8 

    

1,4915 18,0 1,4765 24,0 

1,4910 18,2 1,4760 24,2 

1,4905 18,4 1,4755 24,4 

1,4900 18,6 1,4750 24,6 

1,4995 18,8 1,4745 24,8 

    

  1,474 25,0 

a) Nilai untuk 20C merupakan nilai perhitungan Wedmorl’s (Bee World 36, 197) (1955). Nilai 

22% diperoleh dari FAO/WHO Codex Comitte on Methods of Analysis and Sampling (1968). 

b) Jika nilai indeks bias diukur dibawah 20C, ditambah dengan 0,000023C pada angka tabel. 

Bila pengukuran dilakukan pada suhu diatas 20C, dikurangi 0,00023C pada angka tabel. 

 

Lampiran 3. Prosedur kerja penelitian  
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Gambar 7. Prosedur kerja penelitian 

 

 

 

Lampiran 4. Data hasil uji penelitian kadar air madu  

Sampel  

Diukur absorbansi dengan Spektrofotometer Serapan Atom 

hasil penyaringan ditampung dalam botol 

disaring dengan kertas Whatman no.40 

ditambah aquadest demineralisata sampai garis batas 

dimasukan dalam labu ukur 50 ml 

diencerkan dengan HNO3 pekat 

sebanyak 1 ml 

sampel berwarna 

putih 

sampel tidak ada 

buih 

dimasukan dalam tanur pada suhu 

5500C selama 3 jam 

dipanaskan dengan kompor listrik 

Ditimbang 10 g dalam vial polietilen 
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Tabel 2. Data analisis statistik kadar air (%) 

Ulangan (U) Madu Mangga (A) Madu Rambutan (B) 

1 21,1 20,2 

2 20,3 20,2 

3 19,7 20,2 

4 21,2 19,8 

5 22,4 19,7 

6 20,1 20,1 

7 21,4 19,9 

8 22,4 19,5 

9 21,1 19,8 

10 20,1 20,1 

11 21,1 20,2 

12 19,7 20,1 

13 20,5 19,9 

14 20,4 19,7 

15 21,1 19,7 

Jumlah 312,6 299,1 

Rata-rata 20,84 19,94 

Standar Deviasi 0,840 0,232 

 

Hasil dan perhitungan uji statistik kandungan kadar air menggunakan uji t-tidak berpasangan. 

 

Rumus: 

SA
2 =

JK A

db B
=

21,11 + 20,32 + ⋯ + 21,12 − (
312,62

15
)

15 − 1
=

6565,66 − 6514,58

14
= 3,649 

SB
2 =

JK B

db B
=

20,22 + 20,22 + ⋯ +19,72 − (
299,12

15
)

15 − 1
=

6006,01 − 5964,05

14
= 2,997 

 

S(A̅−B̅) = √
SA

2

nA
+

SB
2

nB
 = √

13,312

15
+

8,982

15
= 1,219 

thitung =
A̅ − B̅

SA̅−B̅

=
20,84 − 19,94

1,219
= 0,738 

t0,05(14+14) = t0,05(28) = 2,048 

t0,01(14+14) = t0,01(28) = 2,763 

 

Keterangan : thitung (0,738) < t0,05 (2,048) , maka H0 diterima dan H1 ditolak.  

Kesimpulan : tidak ada perbedaan antara kadar air madu mangga dan madu rambutan. Bahwa 

tidak ada perbedaan antara kadar air madu mangga dan madu rambutan. 

 

 

 

 

 
Lampiran 5. Kalibrasi Timbal (Pb) 
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Kurva kalibrasi Pb yang dibuat dengan 5 konsentrasi, yaitu 2 ppm; 4 ppm; 6 ppm; 8 ppm; dan 

10 ppm dengan cara mengukur absorbansi dari larutan standar logam Pb pada panjang gelombang 
217 nm. Hasil kalibrasi diperoleh persamaan garis linier adalah y =  0,01539 + 0,02950x dengan batas 
deteksi (LOD) =0,43 ppm dan koefisien korelasi (r = 0,9999 ). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 
Tabel dan Gambar dibawah ini. 
 
Tabel 3. Data kalibrasi Pb 

Konsentrasi 

(ppm) 

Serapan  

2 0,07365 

4 0,13776 

6 0,18932 

8 0,25005 

10 0,31316 

 

 

Gambar 8. Kurva kalibrasi larutan standar Pb  
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Lampiran 6. Kalibrasi Tembaga (Cu)  
 

Kurva kalibrasi Cu diperoleh dengan cara mengukur absorbansi dari larutan standar  logam  
Cu. Logam  Cu  diukur pada panjang gelombang 324 nm. Kurva kalibrasi Cu yang dibuat dengan 5 
konsentrasi, yaitu 0,2 ppm; 0,4 ppm; 0,6 ppm; 0,8 ppm; dan 1 ppm. Hasil kalibrasi diperoleh 
persamaan garis linier adalah  y =  0,00291 + 0,13917x dengan LOD= 0,049 dan koefisien korelasi (r = 
0,9999). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel  dan Gambar dibawah ini. 
 

Tabel 4. Data kalibrasi Cu 

Konsentrasi 

(ppm) 

Serapan  

0,2 0,02924 

0,4 0,05884 

0,6 0,08849 

0,8 0,11530 

1 0,14019 

 

 

 

Gambar 9. Kurva kalibrasi larutan standar Cu  
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Lampiran 7. Data hasil uji logam tembaga (Cu) madu 

 

Tabel 5. Data analisis statistik logam tembaga (Cu) (mg/kg) 

Ulangan (U) Madu Mangga (A) Madu Rambutan (B) 

U1 4,92 0,18 

U2 4,93 0,19 

U3 4,87 0,19 

U4 4,85 0,19 

U5 4,92 0,21 

U6 4,92 0,19 

U7 4,92 0,19 

U8 4,93 0,19 

U9 4,87 0,23 

U10 4,93 0,19 

U11 4,93 0,18 

U12 4,93 0,19 

U13 4,88 0,19 

U14 4,87 0,18 

U15 4,95 0,19 

Jumlah 73,62 2,88 

Rata-rata 4,908 0,192 

Standar Deviasi 0,031 0,013 

 

Hasil dan perhitungan uji statistik kandungan kadar air menggunakan uji t-tidak berpasangan. 

 

Rumus: 

SA
2 =

JK A

db B
=

4,921 + 4,932 + ⋯ + 4,952 − (
73,622

15
)

15 − 1
=

385,547 − 361,327

14
= 1,729 

SB
2 =

JK B

db B
=

0,182 + 0,192 + ⋯ +0,192 − (
2,882

15
)

15 − 1
=

0,555 − 0,552

14
= 0,0002 

S(A̅−B̅) = √
SA

2

nA
+

SB
2

nB
 

= √
1,729

15
+

0,0002

15
 = 0,446 

thitung =
A̅−B̅

SA̅−B̅

=  
4,908−0,192

0,446
= 10,573 

t0,05(14+14) = t0,01(28) = 2,048 

t0,01(14+14) = t0,01(28) = 2,763 

 

Keterangan : thitung (10,573) > t0,01 (2,763), maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

Kesimpulan : cemaran logam tembaga pada madu mangga berbeda sangat nyata dengan  

cemaran logam tembaga madu rambutan. 
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