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Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 – 16 November 2006 dengan sampel diambil dari 
peternak lebah ( apis mellifera ) diKecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara umum kandungan gula 

pereduksi dan kandungan sukrosa madu lebah ( Apis Mellifera ) pada jenis bunga berbeda.  
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa produk madu lebah yang dihasilkan 

dari jenis bunga berbeda ( bunga randu, bunga karet dan bunga mangga )  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji pada kandungan glukosa bunga randu memiliki 
kandungan glukosa paling tinggi yaitu sebesar 66,386 %, bunga karet memiliki kandungan 

glukosa sebesar 62,138 %, sedangkan bunga mangga memiliki kandungan glukosa paling rendah 
yaitu 54,826 %, hal ini dikarenakan tumbuhan randu berbunga saat musim panas sehingga 

kandungan glukosanya tinggi karena terjadi penguapan sinar matahari terhadap nektar. Pada uji 
kandungan fruktosa madu bunga mangga memiliki kandungan fruktosa paling tinggi yaitu 
sebesar 2,19 %, bunga karet memiliki kandungan fruktosa sebesar 2,162 % sedangkan bunga 

randu memiliki kandungan fruktosa paling rendah yaitu 2,108 %.dikarenakan kandungan 
fruktosa banyak didapat dari jenis bunga penghasil buah. Pada uji kandungan sukrosa madu 

bunga mangga memiliki kandungan fruktosa paling tinggi yaitu sebesar 2,748 %, bunga karet 
memiliki kandungan sukrosa sebesar 2,202 % sedangkan bunga randu memiliki kandungan 
fruktosa paling rendah yaitu 2,126 %.dikarenakan gula paling tinggi banyak diperoleh dari jenis 

tumbuhan penghasi buah. Jenis gula yang dominan adalah sukrosa sebelum dipecah menjadi 
glukosa dan fruktosa oleh enzim invertase. Enzim dari madu diduga berasal dari lebah, serbuk 

sari, nectar atau bahkan mikroorganisme.  
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa jenis bunga berpengaruh terhadap kandungan 
glukosa, fruktosa dan sukrosa. Bunga mangga memiliki kandungan fruktosa dan sukrosa paling 

tinggi, sedangkan kandungan glukosa paling tinggi terdapat pada madu bunga randu.  

 


