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ABSTRAK 

Penelitian  bertujuan untuk mengetahui jumlah nektar bunga kopi yang ada 

di hutan kemasyarakatan (HKm) desa Lantan untuk dijadikan sebagai pakan lebah 

madu. Penelitian ini dilaksanakan di HKm desa Lantan Batu Keliang Utara 

Lombok Tengah dan di Labolatorium Kimia dan Biokimia Pangan Fakultas 

Teknologi Pangan dan Agroindustri Universiatas Mataram. Penelitian ini 

menggunakan nektar bunga kopi yang di ambil dari pohon kopi yang ada di HKm. 

Sampel nektar bunga kopi diambil dari pohon kopi sebanyak 100 bunga. Nektar 

yang didapat selanjutnya dianalisis di laboratorium kimia dan biokimia pangan 

Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Pengambilan 

sampel dilakukan pada waktu pagi, siang dan sore hari. Variabel yang diamati 

adalah kadar sukrosa dan kadar air nektar bunga kopi. Dari hasil analisa 

laboratorium menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar sukrosa yang diambil 
pada pagi, siang dan sore hari. Kadar sukrosa yang tertinggi pada siang hari 

sebesar 27,59 dan yang terendah pada pagi hari sebesar 22,79. Sedangkan kadar 

air nektar bunga kopi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. 

Kata kunci:  nektar bunga kopi, kadar sukrosa, kadar air.   
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ABSTRACT 

 

SUCROSE  AND WATER CONTENT OF COFFEE FLOWERS’ NECTAR                               

AS HONEY BEE FEED IN SOCIETY FORESTS OF LANTAN VILLAGE 

IN NORTH BATUKLIANG DISTRICT CENTRAL LOMBOK 

By 
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Tlp/Fax : (0370) 633603/640592 
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The study aimed to determine the number of nectar of coffee flowers in the 

community forest (CF) in Lantan village to serve as honey bee feed. This research 

was conducted in CF of Lantan village,  Batu Keliang, North Central Lombok 

district and in Food and Biochemistry Laboratory of Food Technology and 

Agroindustrial  of Mataram University. This study used the nectar of coffee 

flowers taken from coffee trees in CF. The sample of coffee flower nectar was 

taken from a coffee tree of 100 flowers. Nectar obtained then analyzed in 

chemistry laboratory and food biochemistry Faculty of Food Technology and 

Agroindustry Mataram University. Sampling was done in the morning, afternoon 

and evening. The variables observed were the content of sucrose and water 

content of coffee flower’s nectar. From the results of laboratory analysis showed 

that there are differences in levels of sucrose taken in the morning, afternoon and 

evening. The highest result of sucrose content of the day was 27.59 and the lowest 

in the morning was 22.79. While the water content of nectar of coffee flowers did 

not show any real difference. 

KEYWORDS: Coffees flower’s nectar, sucrose contet, and water content 
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PENDAHULUAN 

Berdasarkan peraturan mentri kehutanan  No.37/Menhut-II/2007, tentang  

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya 

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kegiatan HKm hanya 

diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Salah satu HKm yang 

ada di Kabupaten Lombok Tengah adalah HKm Desa Lantan yang 

mengoptimalkan pemanfaatan lahan HKm dengan menanam berbagai jenis 

tanaman dan buah-buahan serta tanaman merambat disamping tetap menjaga 

keberadaan tegakan kayu yang ada. Pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu 

yang rencananya akan dikembangkan oleh kelembagaan petani HKm Lantan 

adalah menjadikan Desa Lantan sebagai obyek ”Agrowisata buah-buahan”. 

Berdasarkan data potensi yang ada, hasil hutan bukan kayu yang cukup dominan 

di lahan HKm tersebut di antaranya kopi, durian, nangka, pisang, coklat, alpokat, 

dan rambutan. Kopi merupakan tanaman yang paling banyak ditanam di lahan 

HKm sehingga banyak bunga yang ada sebagai sumber pakan lebah. Tanaman 

kopi  berbentuk pohon yang termasuk dalam  famili rubiaceae dan genus coffea. 

Tanaman ini tumbuhnya tegak becabang dan bila dibiarkan tumbuh dapat 

mencapai ketinggian 12 m. Daunnya bulat telur dengan ujung agak tegak 

meruncing. Daun tumbuh berhadapan pada batang, cabang, dan ranting-

rantingnya. Bunga kopi mempunyai kelenjar manis sebagai sumber pakan untuk 

lebah yang disebut nektar. Menurut Sihombing (2005) nektar adalah cairan yang 

mengandung gula sekresi kelenjar tumbuhan dan bagian tumbuhan yang 

menghasilkan nektar. Nektari terdapat disemua bagian tumbuhan yang banyak 

mengandung sukrosa dan air. Sukrosa merupakan suatu disakarida yang dibentuk 

dari monomer-monomernya yang berupa unit glukosa dan fruktosa (Anonim, 

2015). Selain nektar, lebah juga memerlukan polen dan air untuk kelangsungan 

hidup koloni. Bunga kopi menghasilkan nektar yang akan dihinggapi oleh lebah 

untuk mengambil gula atau sukrosa tersebut. Nektar ini merupakan sumber utama 

bagi pembentukan madu. Kegiatan mengumpulkan Nektar ini dilakukan terus 

menurus oleh lebah, semakin banayak nektar yang yang di ambil maka semakin 

tinggi pula terbentuknya madu . Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap 
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kadar sukrosa dan air  Nektar di hutan bunga yang mengandung sukro dan air  

nektar bunga kopi sebagai pakan lebah.   

Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui jumlah nektar  bunga kopi. 

b. Untuk mengetahui  kadar sukrosa nektar dan kadar air nektar bunga kopi. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Mengetahui seberapa besar jumlah produksi pakan lebah dari pohon kopi  

yang ada di HKm desa lantan.  

b. Sebagai informasi untuk menentukan berapa jumlah koloni lebah yang ideal 

untuk dibudidayakan di HKm. 

METODE PENELITIAN 

Materi penelitian berupa nektar bunga kopi yang diperoleh dari bunga 

pohon kopi di HKm Desa Lantan Kecamatan Batu Keliang Utara Lombok 

Tengah.  

Bahan yang digunakan berupa nektar bunga, sedangkan alat yang digunakan 

sebagai berikut : 

1) Counter Check digunakan untuk menghitung jumlah bunga  

2) Gunting untuk memotong raffia dan kassa sesuai kebutuhan  

3) Tube  sebagai wadah untuk menampung nektar yag sudah diambil. 

4) Kasa/sungkup kasa untuk membungkus tandan bunga agar tidak 

terkontaminasi lingkungan  

5) Sepidol untuk menulis data  

6) Timbangan analitik untuk menimbang tube kosong dan isi  

7) Kertas label digunakan untuk melabeli tube yang belum dan sudah terisi  

8) Filler digunakan untuk menyedot nektar bunga 

9) Pipet volume termodifikasi  dipasang ke filler berguna sebagai jalan nektar. 

10) Refraktometer digunakan untuk menganalalisa kandungan air dan sukrosa 

pada nektar  

11) Tali rafia digunakan untuk menandai dan mengikat sungkup kasa  

12) Nektar bunga  

Variabel yang Diamati 
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1. Jumlah sukrosa.  

Jumlah Sukrosa didapat dengan cara menjumlahkan nektar bunga kopi yang 

diambil pada pagi, siang, dan sore hari.  

2. Kadar air. 

Kadar air didapat dari hasil pengujian nektar bunga kopi dengan menggunakan 

alat refraktometer.  

 

Cara penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan berdasarkan prosedur dan uraian 

kegiatan sebagai berikut : 

Tahap I  

Pada tahap ini I ini dilakukan penelitian dilapangan terhadap nektar bunga kopi. 

Penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Penentuan  bunga kopi. 

Penentuan bunga kopi yang diambil didasarkan atas jumlah bunga perkuntum. 

Jumlah 3 kuntum bunga yang diambil adalah yang mempunyai lebih dari 100 

bunga.  

2. Pembungkusan kuntum bunga. 

Pembungkusan ini bertujuan agar bunga tidak dihinggapi oleh serangga. 

Pembungkusan kuntum bunga kopi dilakukan memakai kain kasa yang berukuran 

9x9 cm. Kain kasa ini dibungkus ke dalam satu kuntum bunga kopi kemudian 

diikat dengan tali raffia. 

3. Pengambilan nektar bunga kopi. 

Penagambilan nektar bunga kopi dilakukan setelah satu hari   pembungkusan 

bunga kopi. Pengambilan nektar ini dilakukan dengan memakai alat filler 

modifikasi. Filler  adalah alat yang digunakan untuk menyedot nektar bunga kopi 

di mana ujung pipet diperpanjang dengan cara dibakar ujung pipet kemudian 

ditarik. Teknik yang digunakan adalah dengan mencabut satu per satu bunga yang 

ada pada kuntum bunga kemudian menyedot nektar yang ada pada bunga tersebut. 

Selanjutnya nektar yang didapat ditampung dalam wadah tube, kemudian 

ditimbang berat nektar tersebut dengan memakai timbangan analitik.  

 

Tahap II 
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Pada tahap II yaitu analisis kadar sukrosa dan kadar air nektar bunga kopi di 

Laboratorium Biokimia panagan Universitas Mataram. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Nektar yang sudah terkumpul dalam tube didiamkan satu hari agar terpisah 

antara air dan sukrosa. Sukrosa ini berupa endapan di bawah air dalam tube.  

2.   Nektar tersebut selanjutnya dianalisis kadar sukrosa dan kadar air menggunakan 

alat hand refraktometer. 

Analisa Data 

Data penelitian yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung rata-ratanya dan 

selanjutnya akan dianalisis secara deskriftif, 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

 Lokasi penelitian terletak di Hutan Kemasyarakatan (HKm)  desa Lantan 

Kecamatan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah. Luas areal mencapai lebih 

dari 1000 Ha. Lokasi ini didominasi oleh tanaman kopi. Daerah ini merupakan 

salah satu daerah penghasil kopi di Nusa Tenggara Barat. Secara geografis 

ketinggian  mencapai 300 meter di atas permukaan laut dengan topogarafi datar 

sampai berbukit dengan suhu rata-rata berkisar antara 21
0
C – 23

0
C. Dengan 

dukungan potensi lahan tersebut dan potensi tanaman kopi yang tersedia, maka 

budidaya lebah madu dapat dikembangkan dengan baik pada areal tersebut. 

Dalam penelitian kali ini diketahui jumlah kadar air dan sukrosa dalam 

nektar bunga kopi yang berada di Hutan Kemasyarakatan (HKm)  Desa Lantan 

Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Pengambilan nektar 

bunga kopi dilakukan pada pagi, siang dan sore hari. Dari hasil pengamatan 

terdapat perbedaan jumlah kadar air dan sukrosa pada waktu pengambilan yang 

berbeda.  

Kadar Sukrosa Bunga Kopi. 

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa rataan sukrosa nektar 

bunga kopi yang diperoleh pada pengambilan pagi, siang dan sore hari terlihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1 Kadar Sukrosa Nektar Bunga Kopi 
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Pengambilan 

nektar 

Kadar sukrosa (Brix) 
Rata-rata 

Pagi Siang Sore 

1 23,33 23,30 23,20 23,28 

2 24,40 24,47 27,07 25,31 

3 20,63 35,00 28,97 28,20 

Rata-rata 22,79
a 

27,59
a 

26,41
a 

 

  Keterangan :  Jumlah kadar sukrosa dalam persen     

      

  Berdasarkan hasil analisis kadar sukrosa pada tabel di atas menunjukkan 

bahwa kadar sukrosa nektar bunga kopi berkisar antara rata-rata 22,79  - 

27,59. Kadar sukrosa yang tertinggi yaitu pada siang hari  27,59 dan terendah 

pada pagi hari sebesar 27,59. Hal ini diduga dipengaruhi oleh suhu udara dan 

kelembaban lingkungan. Menurut Free (1982) bahwa konsentrasi gula nektar 

bervariasi antara satu bunga dengan bunga tanaman lainnya. Banyaknya gula 

nektar sangat berfluktasi tergantung factor eksternal dan internal. Faktor 

eksternal meliputi kelembaban, tanah, suhu, angin, dan lama sinar. Faktor 

internal adalah bagian yang terletak pada tanaman ini sendiri seperti ukuran, 

umur, posisi bunga tanaman, sepesies, varietas dan kultifar ( Hadisoesilo, dan 

Furgala. 1986;  Sihombing, 1997). Matangnya bunga tanaman tiga spesies 

sitrus dilaporkan akan menyebabkan terjadinya penurunan persentase sukrosa 

terhadap heksosa (Shuel 1992). Hasil kadar sukrosa nektar bunga kopi dapat 

tergambar pada grafik 1.  
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Grafik 1. Kadar sukrosa nektar bunga kopi. 

Kadar air  

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa rataan jumlah kadar air 

nektar bunga kopi yang diperoleh pada pengambilan pagi, siang dan sore hari 

terlihat pada Tabel 2 

Tabel 2  Kadar Air Nektar Bunga Kopi. 

Pengambilan 

nektar  

Kadar air (Index Bias.) 
Rata-rata 

Pagi Siang Sore 

1 1,3694 1,3693 1,3692 1,3693 

2 1,3712 1,3714 1,3758 1,3728 

3 1,3650 1,3904 1,3793 1,3782 

Rata-rata 1,3685
a 

1,3770
a 

1,3748
a 

 

Keterangan :  Jumlah kadar airn dalam persen 

Berdasarkan hasil analisis kadar air pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

kadar air nektar bunga kopi berkisar antara rata-rata 1,3685 - 1,3770. Kadar 

air yang tertinggi yaitu pada siang hari 1,3770. Hal ini dipengaruhi oleh 

kelembaban dan suhu lingkungan pada siang hari, kemudian yang terendah 

yaitu pada pagi hari 1,3685 ini dipengaruhi oleh kelembaban dan dan suhu 

lingkungan. Suhu rata-rata di lokasi penelitian berkisar antara 21
0
C – 23

0
C.  

Menurut Herbert (1992), menyatakan bahwa kadar air sangat bervariasi 

antara jenis tanaman dan juga dipengaruhi faktor lingkungan tempat tumbuh. 

Tinggi rendahnya kadar air sangat dipengaruhi oleh temperature. Semakin 

tinggi temperatur suatu lingkungan maka kadar air berkurang. Waktu 

pengambilan juga mempengaruhi kadar air nektar, pengambilan nektar pada 

waktu pagi, siang, dan sore hari juga dapat mempengaruhi kadar air nektar 

bunga kopi. Hasil kadar air pada waktu pengambilan yang berbeda dapat 

terlihat pada grafik 2. 
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Grafik 2. Kadar air nektar bunga kopi. 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kadar sukrosa nektar bunga kopi menunjukkan perbedaan antara waktu 

pengambilan. kadar sukrosa yang tertinggi pada siang hari sebesar 27,59 dan 

yang terendah pada pagi hari sebesar 22,79 

2. Kadar air nektar bunga kopi tidak terdapat perbedaan pada pengambilan pagi, 

siang, dan sore hari.   

 

SARAN 

Melihat tingginya potensi nektar bunga kopi di lokasi HKm desa Lantan 

Kecamatan Batu Keliang Utara, disarankan lokasi tersebut dapat sebagai acuan 

untuk pengembangann budidaya lebah madu yang dapat menjadi wisata agro di 

Desa Lantan. 
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