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ABSTRAK 

Dalam memanen madu Trigona sp dikenal dua teknik yaitu diperas dan ditiris, dengan kedua 

teknik tersebut kualitas madu yang akan diperoleh menunjukkan hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas madu Trigona sp yang dipanen 

menggunakan teknik peras dan tiris berdasarkan SNI 01-3545-2004 dan untuk mengetahui nilai 

beda nyata teknik pemanenan madu Trigona sp terhadap kualitas madu. Metode yang 

digunakan adalah eksperimen, rancangan percobaan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 1 faktor, 2 perlakuan dan 5 ulangan. Analisis data yang digunakan adalah Analisis sidik 

ragam (ANOVA) dengan aplikasi SPSS16. Parameter dalam penelitian ini adalah Aktivitas 

enzim diastase, kadar air, kadar gula pereduksi, keasaman dan padatan tak larut. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kedua madu tidak memenuhi standar SNI 01-3545-2004, 

dengan nilai rata-rata nilai aktivitas enzim diastase, kadar air, glukosa, keasaman dan padatan 

tak larut madu Trigona sp peras secara berturu-turut yaitu 0.203 DN, 51%, 39.323%, 0.367 ml 

NaOH /1kg (pOH 4.5655), dan 0.008%. Sedangkan untuk madu Trigona sp tiris yaitu 0.20 DN, 

51%, 36.062%, 0.166 ml NaOH/kg (pOH 4.2205), dan 0.007%. parameter yang memenuhi 

standar SNI adalah keasaman dan padatan tak larut. Teknik pemanenan madu Trigona sp 

memberikan nilai beda nyata terhadap nilai glukosa dan keasaman. Dan tidak memberikan nilai 

beda nyata terhadap nilai kadar air, aktivitas enzim diastase dan padatan tak larut. 

 

Kata kunci, madu, lebah Trigona sp, teknik pemanenan, kualitas 

 

ABSTRACT 

 

In harvesting honey Trigona sp known two techniques that are squeezed and sliced, with both 

techniques the quality of honey to be obtained showed different results. This research aims to 

determine the quality of Trigona sp honey that is harvested using the technique of extracting 

and sprinkling based on SNI 01-3545-2004 and to know the effect of Trigona sp honey harvest 

technique on honey quality. The method used is experiment, experiment design is Completely 

Randomized Design (RAL) with 1 factor, 2 treatment and 5 replications. Data analysis used 

was Analysis of Variance (ANOVA) with SPSS16 application. Parameter in this reaearch is 

Actvity of Diastase Enzym , water content, reduced sugar level, acidiy and insoluble solid. The 

results of this study showed that both honey did not meet the SNI 01-3545-2004 standard, with 

the average value of diastse enzym activity, water content, glucose, acidity and insoluble slids 

of Trigona spas honey are respectively 0.203 DN, 51%,  39.323%, 0.367 ml NaOH /1kg (pOH 

4.5655), and 0.008%. while for Trigona sp sliced honey is 0.20 DN, 51%, 36.062%, 0.166 ml 

NaOH/kg (pOH 4.2205), and 0.007%. parameters that meet SNI standards are acidity and 

insoluble sloids. Trigona sp honeyharvesting technique has significant effect on glucose and 

acidity values. And it does not give significant difference to water content, diastase enzym 

activity and insoluble solids  

 

Keywords :  harvesting techniques, Trigona sp, quality  
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PENDAHULUAN 

Madu sejak dahulu dikonsumsi oleh manusia 

karena selain rasanya yang manis, madu juga 

mengandung banyak khasiat untuk kesehatan. 

Madu adalah cairan manis yang dihasilkan 

oleh lebah madu berasal dari berbagai sumber 

nektar. Nektar adalah semacam cairan yang 

dihasilkan oleh kelenjar nektar tumbuhan, 

kaya akan berbagai bentuk karbohidrat (3-

87%), seperti sukrosa, fruktosa dan glukosa, 

mengandung sedikit senyawa-senyawa 

pengandung nitrogen, seperti asam-asam 

amino, amida-amida, asam-asam organik, 

vitamin-vitamin, senyawa aromatik dan juga 

mineral-mineral (SNI Madu, 2004). 

Di Nusa Tenggara Barat, pengelolaan madu 

terbesar berada di pulau Sumbawa. 

Sedangkan khusus di pulau Lombok sendiri, 

pengelolaan madu banyak ditemui di 

Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten 

Lombok Barat. Pada umumnya, lebah madu 

yang dikelola adalah Apis cerana dan Trigona 

sp.  

Lebah madu Trigona sp memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan lebah lainnya. Lebah 

madu trigona sangat mudah beradaptasi, 

sehingga mudah untuk dipelihara. Lebah 

Trigona sp memiliki sifat tidak menyengat 

sehingga memudahkan saat pemanenan 

dilakukan. Kegiatan pemanenan madu 

Trigona sp tidak membutuhkan keahlian 

khusus, dan tidak tergantung pada musim 

pembungaan. Selain itu harga madu Trigona 

sp terbilang cukup mahal, sehingga sangat 

menguntungkan petani lebah madu Trigona 

sp  (Riendrasari, 2013). 

Dalam memanen madu Trigona sp dikenal 

dua teknik yaitu diperas dan ditiris, dengan 

kedua teknik tersebut kualitas madu yang 

akan diperoleh menunjukkan hasil yang 

berbeda-beda. Mutu madu yang baik telah 

ditentukan oleh Badan Standarisasi Nasional 

dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-

3545-2004. Didalamnya telah ditentukan 

persyaratan mutu madu seperti kadar air, 

keasaman, kadar glukosa, padatan tak larut, 

dan lain-lain.  

Dalam pemanenannya, jaminan kualitas 

madu masih belum diperhatikan, hal ini 

menyebabkan kecurigaan akan keaslian madu 

dan kualitas madu. Oleh karena itu peneliti 

ingin mengetahui kualitas madu Trigona sp 

yang diperoleh dengan cara diperas dan 

ditiris, dan menentukan standar kelas mutu 

dari madu tersebut sesuai dengan persyaratan 

mutu madu yang ditentukan oleh SNI.  

1.1 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

: 

a. Bagaimana mutu madu Trigona sp yang 

dipanen dengan teknik peras dan ditiris 

berdasarkan SNI? 

b. Bagaimana pengaruh Teknik pemanenan 

madu terhadap kualitas madu Trigona 

sp? 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui perbandingan mutu madu 

Trigona sp yang dipanen dengan cara 

diperas dan ditiris berdasarkan SNI 

b. Mengetahui nilai beda nyata teknik 

pemanenan madu Trigona sp terhadap 

kualitas madu 

 

 

BAHAN DAN METODE 

A. Tempat dan Waktu 

Pengambilan sampel madu dilakukan di Desa 

Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, 

Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan untuk 

pengujian kualitas madu dilakukan di 

Laboratorium Kimia dan Biokimia, Fakultas 

Teknologi Pangan, Universitas Mataram. 

Penelitian ini dilakukan pada 3 Mei – 24 Juni 

2017. 

B. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Madu 

2. Larutan stock iod 

3. Larutan iod 0,0007 N  

4. Larutan dapar asetat pH 5,3 (1,59 M)  

5. Larutan natrium klorida 0,5 M 

6. Larutan pati 
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7. larutan natrium hidroksida 

8. NaOH 0,1 N bebas karbonat 

9. indikator fenoftalein  

10. pp 1% dalam etanol 

11. air suling bebas CO2 

12. Larutan luff schrool 

13. Larutan kl 20% 

14. Asam sullfat 25% 

15. Na tiosulfat 0,1 N 

16. Indicator amilum 1% 

17. Larutan Hcl 3% 

18. Natrium hidroksida 30% 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Fotometer fotoelektrik pembacaan 

pada 660 nm (dengan filter merah) 

atau 600 nm (filterintervensi) dengan 

cell 1 cm 

2. Penangas air, suhu (40 ± 0,2) 0C 

3. Tabung reaksi 

4. Refractometer 

5. neraca analitik terkalibrasi 

6. buret 10 ml, terkalibrasi 

7. erlenmeyer 250 ml 

8. Kertas Saring Whatman No.42  

9. Desikator  

10. Oven 

11. Corong Kaca 

12. Hot plate 

13. Bola karet 

C. Metode Penelitian 

Eksperimen 

Metode penelitian eksperimen pada 

umumnya digunakan dalam penelitian yang 

bersifat laboratoris. Penelitian eksperimen 

dilakukan secara ssengaja oleh peneliti 

dengan cara memberikan treatment atau 

perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian 

guna membandingkan suatu kejadian atau 

keadaan yang akan diteliti bagaimana 

akibatnya (Jaedun, 2011). 

 

D. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rancangan acak lengkap. 

Penelitian ini menggunakan 1 faktor yaitu  

1. Faktor teknik pemanenan : 

a. Teknik pemanenan diperas 

b. Teknik pemanenan ditiris 

Setiap perlakuan memiliki 5 kali 

pengulangan, sehingga didapatkan jumlah 

sampel pada table di bawah ini : 

Tabel 1 Tabulasi Rancangan Percobaan 
Teknik 

Pemanenan 

Ulangan 

1 2 3 4 5 

Peras (A1) A1U1 A1U2 A1U3 A1U4 A1U5 

Tiris (A2) A2U1 A2U2 A2U3 A2U4 A2U5 

Keterangan :  

A1= Teknik pemanenan dengan cara diperas 

A2= Teknik pemanenan dengan cara ditiris 

U1-n = Ulangan ke-i 

 

E.  Parameter Penelitian 

Parameter yang akan diamati dalam penelitian 

ini adalah kualitas madu trigona, sp yang 

didapatkan dari dua teknik pemanenan madu 

yaitu dengan cara diperas dan ditiris. 

Parameter pengamatan kualitas madu sesuai 

dengan SNI 2004 antara lain : 

 

Tabel 2 Pengamatan Parameter  

No Jenis Uji Satuan 
Persyaratan 

(SNI) 

1 Aktifitas enzim 

diastase, min 

DN 3 

2 Kadar Air, maks % b/b 22 

3 Gula pereduksi 

(dihitung sebagai 

glukosa), min 

% b/b 65 

4 Keasaman, maks ml 

NaOH 

1 N/kg 

50 

5 Padatan yang tak 

larut dalam air, 

maks 

% b/b 0,5 

 

F. Cara kerja 

Uji Aktifitas Enzim Diastase 

1) Timbang 5 gram madu kedalam piala 

20 ml, tambah 10 ml – 15 ml air dan 

2,5 ml larutan dapar asetat 

2) Dalam keadaan dingin larutan diaduk 
sampai contoh madu larut seluruhnya 

3) Pindahkan larutan contoh ini kedalam 

labu ukur 25 ml yang berisi 1,5 ml 
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larutan NaCl, tepatkan sampai tanda 

tera dengan air (larutan harus 

didapatkan dahulu sebelum 

ditambahkan larutan NaCl) 

4) Pipet 10 ml larutan contoh, masukkan 

kedalam tabung reaksi 50 ml 

5) letakkan dalam penangas air 400 ± 

0,20C bersama dengan erlenmeyer 

berisi larutan pati 

6) Setelah 15 menit, pipet 5 ml larutan 

pati dan masukan kedalam larutan 

contoh 

7) kocok dan hidupkan stopwatch 

8) Setiap interval waktu 5 menit, pipet 1 

ml campuran contoh tersebut 

9) tambahkan kedalam 10,00 ml larutan 

iod 

10) Campurkan, kemudian encerkan 

sampai volume seperti sebelumnya 

11) tetapkan nilai absorbannya pada 

panjang gelombang 660 nm.  

12) Catat waktu sejak pencampuran pati 

dengan madu sampai dengan pada 

penambahan cairan kepada iod 

sebagai waktu reaksi (letakkan pipet 1 

ml dalam tabung reaksi untuk 

digunakan kembali apabila cairan 

diambil kembali) 

13) Lanjutkan pengambilan larutan dalam 

selang waktu tertentu sampai 

diperoleh nilai A< 0,235 

14) Plotkan nilai absorban terhadap waktu 

(menit) diatas kertas millimeter. Garis 

lurus digambarkan melalui beberapa 

titik. Dari grafik ditetapkan waktu 

yang diperlukan untuk mencapai nilai 

absorban (A) = 0,235. Nilai ini jika 

dibagi 300 menunjukkan aktifitas 

enzim diastase (DN).  

Uji Kadar Air 

1) Tetapkan pembacaan nilai indeks bias 

contoh pada suhu 20 OC dengan 

menggunakan alat refraktometer.  

2) Cari kandungan air dalam contoh 

dengan membandingkan nilai indeks 

bias dan air.  

3) Jika nilai indeks bias diukur pada suhu 

dibawah 20 oC tambahkan 0,000023 
oC pada angka tabel 1, bila 

pengukuran dilakukan pada suhu 

diatas 20 oC, kurangkan 0,00023/ oC 

dari angka tabel 3.3. 

Uji Keasaman 

1) Timbang dengan teliti 10,0 g madu, 

masukkan kedalam erlenmeyer 250 

ml kemudian larutkan dengan 75 ml 

air suling dan tambahkan 4 - 5 tetes 

indikator PP. 

2) Titar dengan larutan NaOH 0,1 N 

sampai titik akhir yang tetap selama 

10 detik. 

3) Catat volume NaOH 0,1 N yang 

digunakan untuk titrasi. 

4) Sebagai alternatif, dapat digunakan 

pH meter dan contoh dititar sampai 

pH 8,3. 

5) Hitung keasaman dalam madu. 

Rumus untuk mencari keasaman : 

𝐾𝑒𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎𝑛 (𝑚𝑙 𝑁
𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑘𝑔
) =  

𝑎 × 𝑏

𝑐
× 1000 

Keterangan : 

a. Adalah volume NaOH 0,1 N yang 

digunakan dalam titrasi, ml 

b. Adalah normalitas NaOH 0,1 N 

c. Adalah bobot contoh, gram 

 

Uji Padatan Tak Larut 

A. Persiapan 

1) Bersihkan terlebih dahulu kertas saring 

dengan menggunakan Aquadest 

2) Kertas saring yang telah bersih 

dipanaskan 105o di dalam oven selama 

satu jam 

3) Masukkan kertas saring ke dalam 

desikator selama 30 menit 

4) Timbang sampai konstan, dan catat berat 

kertas saring 

B. Pengukuran padatan tak larut 
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1) Madu ditimbang 10 gram kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml 

2) Masukkan aquades ke dalam labu ukur 

sampai tanda batas 

3) Larutan madu dikocok hingga homogen 

4) Larutan madu disaring hingga bersih 

menggunakan aquades 

5) Kertas saring kemudian dioven dengan 

suhu 105o c selama 1 jam 

6) Kertas saring dimasukkan ke dalam 

desikator selama 30 menit 

7) Timbang kertas saring sampai konstan, 

dan catat berat kertas saring 

Rumus untuk mencari padatan tak larut :

  

 

Gula Pereduksi 

Menggunakan metode Luff Schrool. Adapun 

prosedur pembuatan larutan Luff Schrool 

adalah sebagai berikut : 

1. Melarutkan 143,8 g Na2CO3 anhidrat 

dalam ±300 ml air suling. Saling diaduk, 

ditambahkan 50 g asam sitrat yang telah 

dilarutkan dengan 100 ml air suling 

2. Memindahkan larutan tersebut ke dalam 

labu liter tepat pada tanda garis dengan air 

suling dan dikocok 

3. Dibiarkan semalam dan disaring bila 

perlu 

4. Larutan ini mempunyai kepekatan Cu2 

0,2 N dan Na2CO3 2 N 

Adapun cara kerja dalam penentuan akdar 

glukosa adalah sebagai berikut : 

1. Menimbang 2 g sampel dan memasukkan 

ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian 

ditambahkan air dan dikocok 

2. Menambahkan 5 ml Pb asetat setengah 

basa dan goyangkan 

3. Meneteskan 1 tetes larutan (NH4)2HPO4 

10% untuk menguji apakah Pb asetat 

setengah basa sudah diendapkan 

seluruhnya, teteskan 1-2 tetes 

(NH4)2HPO4 10%. Apabila tidak timbul 

endapan berarti penambahan 

(NH4)2HPO4 10% sudah cukup 

4. Menggoyangkan dan menepatkan isi labu 

ukur sampai tanda garis dengan air suling, 

dikocok 12 kali dibiarkan dan disaring 

5. Mengamibl dengan menggunakan pipet 

10 ml larutan hasil penyaringan dan 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml 

6. Menambahkan 15 ml air suling dan 25 ml 

larutan luff (dengan pipet) serta beberapa 

butir batu didih 

7. Memanaskan terus menerus 10 menit 

(menggunakan stopwatch) kemudian 

angkat dan egera dinginkan dalam bak 

berisi es 

8. Setelah dingin tambahkan 10 ml larutan 

Kl 20% dan 25% larutan H2SO4 25% 

9. Meneteskan larutan thio 0,1 N dengan 

larutan kanji 0,5 % sebagai indicator 

10. Mengerjakan penetapan blanko dengan 25 

ml air dan 25 ml larutan luff 

Perhitungan : 

=  
𝑚𝑔 𝑔𝑢𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 × 𝐹𝑃

𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100% 

Keterangan : 

mg gula reduksi  = nilai titrasi 

FP    = factor pengenceran 

g sampel   = bobot contoh (g) 

G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam 

peneltiian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap dengan margin error 5% dan 

dilakukan 5 ulangan pada tiap perlakuan. 

Pada penelitian ini analisis data menggunakan 

aplikasi SPSS 16. 

Tabel 3 Anova Model RAL 

Sumber 

keragaman 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F-hitung 

Ulangan sama r1=r2=….=r 

Perlakuan  t-1 JKP KTP KTP/KTG 

Galat  t(r-1) JKG KTG  

Total  tr-1 JKT   

Keterangan : 

t : treatmen 

r : repeat 

JKP : Jumlah Kuadrat Perlakuan 

=
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 − 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100% 
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JKG : Jumlah Kuadrat Galat 

JKT : Jumlah Kuadrat Total 

KTP : Kuadrat Tengah Perlakuan 

KTG : Kuadrat Tengah Galat 

Kriteria penarikan kesimpulan:  

Jika S > 0.05 maka Ho diterima  

Jika S ≤ 0.05 Ho ditolak (Jainuri, n.d. cit 

Irianto, 2010). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kualitas Madu Trigona sp (Ditiris dan 

Diperas) berdasarkan SNI  

Tabel 4. Hasil analisis kualitas madu Trigona 

sp 

No Parameter Satuan Diperas Ditiris SNI 

1 Aktivitas 

Enzim 

Diastase 

DN 0.21 0.20 3 

(minim

al) 

2 Kadar Air % 51 51 22 

(maksi

mal) 

3 Glukosa % 39.323 36.062 65 

(minim

al) 

4 Keasaman ml/Na

OH  

0.367 0.166 50 

(maksi

mal) 

5 Padatan 

Tak Larut 

% 0.008 0.007 0.5 

(maksi

mal) 

Aktivitas Enzim Diastase 

Secara umum madu mengandung enzim-

enzim amilase, glikosa oksidase, 

katalase, invertase, diastase, perioksidase, 

fosfatase, dan enzim-enzim proteolitik. Semua 

enzim-enzim ini berasal dari nektar, serbuk 

sari dan sekresi kelenjar saliva pada lebah.  

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa kedua perlakuan yaitu 

madu yang diperas dan ditiris sama-sama 

memiliki nilai enzim diastase yang sedikit 

yaitu 0.203 dan 0.2. Hal ini menunjukkan 

tidak adanya kegiatan enzim diastase pada 

madu. Sehingga tidak memenuhi standar yang 

telah ditentukan oleh SNI yaitu minimal 3. 

Adanya kegiatan enzim diastase pada madu 

juga ditunjukkan dengan adanya perubahan 

warna pada larutan madu ketika ditambahkan 

dengan iod. Namun pada penelitian yang telah 

dilakukan larutan tersebut tetap berwarna biru 

pekat hingga ulangan ke-13. Peneltian ini 

memiliki prinsip yaitu larutan pati yang 

ditambahkan iod akan menghasilkan warna 

biru. Enzim diastase akan mengubah pati 

menjadi gula. Dengan adanya aktifitas enzim 

diastase warna biru pada larutan pati akan 

hilang. Semakin tinggi aktifitas enzim 

semakin cepat hilangnya warna biru (SNI 

Madu, 2004). 

Kadar Air 

Pada penelitian yang telah dilakukan, kadar 

air madu yang didapatkan baik dengan 

menggunakan teknik peras maupun teknik 

tiris sama-sama memiliki kadar air yang 

tinggi yaitu 51%. Hal ini menandakan bahwa 

madu tersebut tidak memenuhi standar SNI 

yaitu 22%. Hasil dari penelitian ini tidak jauh 

beda dari penellitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Aprilianingsih (2017) 

dengan kadar air madu yaitu 49.70%.  

Faktor-faktor  yang menyebabkan tingginya 

kadar air pada madu diantaranya suhu, 

kelembaban, dan lain-lain. Selain itu, madu 

memiliki sifat higroskopis, yakni kemampuan 

suatu bahan untuk menarik air dari udara 

sekitarnya hingga mencapai kesetimbangan. 

Sifat higroskopis ini dikarenakan madu 

merupakan larutan gula yang lewat jenuh 

(supersaturated solution) dan tidak stabil. 

Jika pemanenan madu dilakukan pada saat 

yang tidak tepat, yaitu pada saat musim 

penghujan, sehingga suhu di sekitar stup 

menjadi sangat lembab dan madu mudah 

untuk menarik air di lingkungan sekitarnya. 

Semakin tinggi kelembaban lingkungan maka 

kadar air madu akan semakin tinggi pula.  

Gula Pereduksi (Glukosa) 

Pada penelitian ini kadar gula pereduksi yang 

dihitung adalah glukosa. Menurut SNI, 2004 

standar kadar gula reduksi adalah minimal 

65%. Sedangkan madu Trigona sp pada 

penelitian ini tidak ada yang memenuhi 

standar yaitu 39.323% untuk madu peras dan 

36.062% untuk madu tiris. 

Menurut Evahelda, 2015 rendahnya kadar 

glukosa bisa disebabkan karena telah 

terjadinya proses fermentasi pada madu. 

Salah satu factor penyebab terjadinya 
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fermentasi madu yaitu kandungan kadar air 

yang tinggi pada madu. 

Madu yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil pada tanggal 1 Mei 2017, dan 

dianalisis pada tanggal 23 Mei 2017, sehingga 

waktu penyimpanan madu sebelum dianalisis 

yaitu 22 hari. Lama penyimpanan madu akan 

berpengaruh pada peningkatan kadar air, dan 

madu yang memiliki kadar air yang tinggi 

akan cepat mengalami fermentasi.  

Keasaman 

Salah satu parameter yang digunakan untuk 

menentukan kualitas madu adalah keasaman. 

Analisis keasaman ini menunjukkan jumlah 

asam bebas per kg madu. Pada penelitian ini 

diperoleh data keasaman untuk sampel madu 

Trigona sp yang diperoleh dengan cara 

diperas dan ditiris. 

Keasaman merupakan salah satu parameter 

kualitas madu, menurut SNI 2004, madu yang 

memiliki keasaman maksimal 50 ml 

NaOH/kg merupakan madu yang berkualitas. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

madu Trigona sp tersebut telah memenuhi 

standar yaitu, 0,367 ml NaOH/kg (pOH 

9.5655) untuk madu yang diperoleh dengan 

cara diperas. Sedangkan keasaman madu 

yang diperoleh dengan cara tiris adalah 0,166 

ml NaOH/kg (pOH 4.2205).  Menurut 

Budiwijono (2008), tingginya kadar air dalam 

madu menyebabkan madu mudah 

terfermentasi oleh khamir dari genus 

Zygosaccharomyces. Khamir akan 

mendegradasi gula menjadi alkohol. Apabila 

alkohol bereaksi dengan oksigen, alkohol 

tersebut akan membentuk asam bebas seperti 

asam asetat dan asam oksalat 

yang dapat mempengaruhi kadar keasaman, 

rasa, dan aroma madu. 

Padatan Tak Larut 

Madu yang memiliki kualitas tinggi tentunya 

dilihat dari kebersihannya karena akan 

menentukan nilai higienis dari madu tersebut. 

Adanya padatan tak larut pada madu 

menunjukkan material-material selain madu 

yang terdapat pada cairan madu. Hal ini akan 

menunjukkan tingkat kebersihan pada madu 

tersebut.  

 

Nilai padatan tak larut yang sesuai dengan 

standar nasional adalah maksimal 0.5% 

sedangkan nilai padatan tak larut yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah 0.008% 

untuk madu peras dan 0.007% untuk madu 

tiris, sehingga dapat disimpulkan bawa kedua 

madu tersebut telah memenuhi syarat mutu 

madu SNI. 

B. Perbandingan Uji Analisis Kualitas 

Madu Trigona sp dengan Teknik Peras 

dan Tiris 

Tabel 5. Hasil Analisis Sidik Ragam Kualitas 

Madu Trigona sp 

Parameter 
Nilai rata-rata 

Signifikansi 
Diperas Ditiris 

Aktivitas 

Enzim 

Diastase 

0.21 0.20 0.347 

Kadar Air 51% 51%  

Gula 

Pereduksi 

(Glukosa) 

39,323% 36,062

% 

0,001* 

Keasaman 0,367 ml 

NaOh/kg 

0,166 

ml 

NaOh/k

g 

0,000* 

Padatan Tak 

Larut 

0,008% 0,007% 1,000 

Sumber : Data Primer, 2017 

Keterangan : * = signifikan 

 

Aktivitas Enzim Diastase 

Madu merupakan salah satu sumber enzim 

dari luar tubuh yang sangat bermanfaat bagi 

kesehatan. Salah satu enzim yang terkandung 

dalam madu adalah enzim diastase. Pada 

penelitian ini dilakukan uji analisis sidik 

ragam pada Teknik pemanenan madu 

terhadap aktivitas enzim diastase madu 

Trigona sp. Dari tabel hasil analisis ragam di 

atas menunjukkan bahwa hubungan antara 

teknik pemanenan madu dengan Aktivitas 

enzim diastase dalam madu Trigona sp tidak 

memberikan nilai beda nyata atau tidak 

signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai S > 0.05 yaitu 0.347. Jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0.05 maka Ho 



 

 

 

 

8 
Program Studi Kehutanan Universitas Mataram Jl. Pendidikan no. 37 Mataram, Nusa Tenggara Barat 

 

diterima dan H1 ditolak, hal ini menunjukkan 

bahwa teknik pemanenan madu tidak 

memberikan nilai beda nyata terhadap 

aktivitas enzim diastase pada madu Trigona 

sp. 

Kadar Air 

Banyaknya air dalam madu menentukan 

keawetan madu. Madu yang mempunyai 

kadar air yang tinggi akan mudah 

berfermentasi. Fermentasi terjadi karena 

jamur yang terdapat dalam madu. Jamur ini 

tumbuh aktif jika kadar air dalam madu 

tinggi. Pada penelitian ini dilakukan uji 

analisis sidik ragam pada Teknik pemanenan 

madu terhadap aktivitas kadar air madu 

Trigona sp. Dari tabel hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa hubungan antara teknik 

pemanenan madu dengan kadar air madu 

Trigona sp tidak memberikan pengaruh nyata, 

hal ini dikarenakan nilai kadar air madu kedua 

perlakuan tersebut memiliki nilai yang sama 

persis yaitu 51%. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Teknik pemanenan madu tidak 

berpengaruh terhadap kadar air madu Trigona 

sp. 

Gula Pereduksi (Glukosa) 

Dari tabel hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa hubungan antara teknik pemanenan 

madu dengan gula pereduksi madu Trigona sp 

memberikan nilai beda nyata atau signifikan. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai S < 

0.05 yaitu 0.001. Jika nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0.05 maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa teknik 

pemanenan madu memberikan nilai beda 

nyata terhadap gula pereduksi madu Trigona 

sp. Nilai kadar gula pereduksi yang terdapat 

pada madu peras lebih besar dibandingkan 

dengan yang terdapat di madu tiris. Perbedaan 

kandungan gula pereduksi ini disebabkan 

oleh kandungan Glukosa yang merupakan 

karbohidrat pada madu peras lebih besar 

karena berasal dari pollen yang ikut terperas. 

Menurut Vassev et.al., (2015) Glukosa yang 

terkandung dalam pollen yaitu sekitar 25.7%. 

Keasaman 

Kualitas madu dapat dilihat dari 

keasamannya. Pada umumnya madu Trigona 

sp memiliki rasa yang sedikit asam 

dibandingkan madu lainnya. Namun pada 

dasarnya semua madu akan mengalami 

perubahan menjadi asam yang di dapat dari 

fermentasi dan aktivitas enzim.  Dari table 

hasil analisis sidik ragam, keasaman madu 

Trigona sp memberikan nilai beda nyata atau 

signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

S<0,05 yaitu 0.000. Jika nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0.05 maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Teknik 

pemanenan memberikan pengaruh terhadap 

kualitas madu Trigona sp.  

Padatan Tak Larut 

Padatan tak larut adalah material yang tidak 

ikut larut dalam madu, biasanya material-

material ini akan menjadi kotoran madu dan 

akan mengurangi nilai kualitas dan ekonomis 

madu.  Dari tabel hasil analisis ragam di atas 

menunjukkan bahwa hubungan antara teknik 

pemanenan madu dengan padatan tak larut 

dalam madu Trigona sp tidak memberikan 

nilai beda nyata atau tidak signifikan. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan nilai S > 0.05 

yaitu 1.000. Jika nilai signifikansi lebih besar 

dari 0.05 maka Ho diterima dan H1 ditolak, 

hal ini menunjukkan bahwa teknik 

pemanenan madu tidak memberikan nilai 

beda nyata terhadap padatan tak larut dalam 

madu Trigona sp. 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

1. Kedua madu baik madu peras maupun 

tiris tidak memenuhi standar mutu madu 

berdsarkan SNI 01-3545-2004. Namun 

madu tiris memiliki nilai kriteria yang 

lebih bagus dibandingkan dengan madu 

peras. Rata-rata nilai aktivitas enzim 

diastase, kadar air, glukosa, keasaman dan 

, padatan tak larut madu Trigona sp peras 

secara berturut-turut yaitu 0.21 DN, 51%, 

39.323%, 0.367 ml/NaOh 1N/kg, dan 

0.008%. sedangkan untuk madu Trigona 

sp tiris yaitu 0.20 DN, 51%, 36.062%, 

0.166 ml/NaOh 1N/kg, dan 0.007%. 
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parameter yang memenuhi standar SNI 

adalah keasaman dan padatan tak larut. 

2. Teknik pemanenan madu Trigona sp 

memberikan pengaruh beda nyata 

terhadap nilai glukosa dan keasaman. Dan 

memberikan pengaruh beda tidak nyata 

terhadap nilai kadar air, aktivitas enzim 

diastase dan padatan tak larut. 
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