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ABSTRACT 

 

Chemistry is a branch of science that studies the composition, structure, properties, 

changes and energy that accompanies changes in substances or matter. Chemistry cannot be 

separated from our daily lives. Chemistry plays a role in various fields including the food 

industry. The process of making food uses advanced technology or tools that usually has 

something to do with chemistry. Through this research, we want to identify whether industrial 

foodstuffs such as honey at the Rimba Raya Honey Farm use chemical concepts in the 

production process. To find out the answers to these questions, our group conducted interviews 

and direct surveys at the Rimba Raya Honey Farm. This data collection was carried out through 

qualitative techniques and supported by answers from interviews with workers, managers and 

staff there. The results show that this Rimba Raya Honey Farm does not use chemical theory 

in making honey. Their honey is 100% natural and no chemicals are added in the production 

process. Meanwhile, from the results of our research survey before visiting the Rimba Raya 

Honey Farm, we found that the honey itself already contains chemicals. In addition, in the 

manufacturing process there is an evaporator which also uses the concept of chemistry in its 

use. The presence of natural chemical substances in honey can have an impact on the quality 

of the honey itself, even in certain cases it can cause diseases. Therefore, it is highly 

recommended that the honey is to be stored properly. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Pengertian ilmu kimia pada cabang ilmu kimia berasal dari kata ilmu dan 

kimia. Ilmu sendiri memiliki arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun 

secara bersistem, menurut metode tertentu yang menerangkan gejala tentu di bidang 

pengetahuan masing-masing. Sementara itu kimia yang berasal dari bahasa Arab “al- 

kimiya” yang memiliki arti perubahan benda atau zat. Ini berarti ilmu kimia secara 

singkat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah 

materi menjadi materi lain. Secara lengkapnya ilmu kimia adalah ilmu yang 

mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan serta energi yang menyertai 

perubahan zat atau materi. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa 

mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain 

sehingga terjadi deformasi, perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat–sifat 

yang berbeda dengan wujud yang semula. 

Di dalam cabang ilmu kimia, mencakup berbagai topik, seperti sifat-sifat 

atom, cara membentuk ikatan kimia, interaksi beberapa zat melalui gaya 

antarmolekul, dan lain sebagainya. Ilmu kimia juga mempelajari pemahaman sifat 

dan interaksi atom individu dengan sasaran untuk menerapkan ilmu tersebut pada 

tingkat makroskopik. Sifat fisik yang terdapat pada ilmu kimia dan cabang ilmu 

kimia ini ditetapkan oleh struktur pada tingkat atom yang pada gilirannya ditetapkan 

oleh gaya antar atom dan ikatan kimia. Sifat kimia adalah sifat yang dapat 

ditunjukkan melalui berbagai perubahan kimia sedangkan sifat fisik di dalamnya 

merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan zatnya. 
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Ilmu kimia ini sudah mulai dipraktikkan sejak tahun 3500 SM. Di mana saat 

itu, di kawasan Mesir Kuno sudah mengenal reaksi kimia yang umum, misalnya cara 

membuat anggur dan cara melakukan pengawetan mayat. Berangkat dari situ, teori 

bahwa ilmu kimia yang merupakan studi kasus cabang ilmu kimia sudah mendarah 

daging di dalam kehidupan manusia, meski terkadang tidak disadari. 

Cabang ilmu kimia berperan dalam berbagai bidang terutama di bidang 

industri. Seperti yang kita tahu, saat ini perkembangan teknologi dan industri 

semakin melesat sehingga manusia juga memiliki kebutuhan yang semakin 

meningkat, salah satunya dalam industri pangan. Muncul banyak makanan-makanan 

siap saji yang diproduksi dari alat-alat yang diciptakan dari ilmu kimia. Salah satu 

bahan pangan yang kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah madu. 

Madu adalah produk yang diproses oleh lebah madu yang berasal dari nektar bunga 

tumbuhan. Madu bisa berasal dari banyak bunga-bungaan (poliflora) ataupun dari 

satu tumbuhan (monoflora). Kadar gula yang tinggi membuat madu asli tidak bisa 

ditumbuhi jamur atau bakteri. 

Selain itu dalam proses pembuatan madu terdapat alat yang menggunakan 

konsep ilmu kimia, alat ini disebut sebagai evaporator. Evaporator merupakan salah 

satu alat yang sering digunakan dalam proses perindustrian. Evaporator adalah alat 

yang digunakan untuk mengevaporasi larutan. Evaporasi sendiri artinya adalah 

menghilangkan air dari larutan dengan mendidihkan larutan di dalam tabung 

evaporator (Andrayani,2015). Evaporasi bertujuan untuk memekatkan larutan yang 

terdiri dari zat terlarut yang tidak mudah menguap dengan pelarut yang mudah 

menguap. Menurut khoirul (2012) Mesin Evaporator adalah mesin yang digunakan 

untuk menguapkan air pada suhu dan tekanan rendah sehingga dapat mengurangi 
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kadar air suatu bahan. Mesin Evaporator biasa digunakan untuk produk yang bersifat 

cair seperti madu, sari buah, minyak nilam, minyak VCO atau gula cair. Biasanya 

produk akhir bahan akan lebih kental karena kadar airnya telah berkurang. Proses 

evaporasi selain berfungsi menurunkan aktivitas air, evaporasi juga dapat 

meningkatkan konsentrasi atau viskositas larutan dan evaporasi akan memperkecil 

volume larutan sehingga akan menghemat biaya pengepakan, penyimpanan, dan 

transportasi. 

Namun sejauh ini di masih belum ada penjelasan yang jelas mengenai bagaimana 

proses evaporasi madu dan kegunaannya. Selama ini, kita hanya mengkonsumsi 

madu tanpa mengetahui bahan-bahan, proses, langkah-langkah dari pembuatan 

madu. Berdasarkan alasan ini, perlu dilakukan penelitian lebih dalam mengenai 

kebenaran tersebut. Siswa-siswi diharapkan dapat memperoleh wawasan mengenai 

peran ilmu kimia dalam pembuatan madu ataupun peran kimia dalam kehidupan kita 

sehari-hari, melalui kegiatan studi ekskursi yang dilaksanakan di Perusahaan 

Peternakan Madu Rimba Raya. Selain itu, untuk meningkatkan jiwa persatuan siswa 

siswi dalam kerja sama kelompok. 

 

 
 

B. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah sebagai berikut. 

 

1. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi dan sifat zat serta 

perubahan atau tranformasi dan interasi hingga membentuk materi yang ditemukan 

di kehidupan sehari-hari. 

2. Pada hakikatnya ilmu kimia memiliki konsep dasar, mulai dari atom, unsur, 

Senyawa, molekul, zat kimia. 
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3. Ilmu kimia bermanfaat dalam mempelajari interaksi dan proses yang berlangsung 

pada makhluk hidup 

4. Madu merupakan substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah madu 

dan beberapa serangga lain. 

5. Madu adalah campuran dari gula dan senyawa lainnya. Madu mengandung beberapa 

enzim seperti oksidase glukosa yang berguna sebagai antiseptik. 

6. Manfaat Madu antara lain dapat meningkatkan stamina, menyembuhkan luka, 

meningkatkan imunitas tubuh, mencegah kerusakan sel dan jaringan tubuh, dan 

masih banyak yang lain. 

7. Evaporator adalah suatu proses penguapan sebagian dari pelarut sehingga didapatkan 

larutan zat cair pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. 

8. Evaporator berfungsi mengubah sebagian atau keseluruhan sebuah pelarut dari 

sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. 

9. Terdapat empat komponen dasar yang dibutuhkan dalam proses kerja evaporasi yaitu 

evaporator, kondensor, injeksi uap dan perangkap uap. 

 
 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

 

1. Apa saja bahan-bahan yang tercakup dalam proses pembuatan madu? 

 

2. Bagaimana kandungan bahan kimia yang terdapat dalam industri pangan seperti 

madu? 

3. Bagaimana reaksi kimia yang terjadi pada saat pengolahan madu? 

 

4. Bagaimana penerapan ilmu kimia dalam pembuatan industri pangan seperti madu? 

 

5. Bagaimana mekanisme kerja evaporator vakum? 
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D. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

 

1. Mengetahui langkah-langkah pembuatan madu. 

 

2. Mengetahui kandungan kimia dalam proses pengolahan madu. 

 

3. Mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi dalam pengolahan madu. 

 

4. Mengetahui mengenai penerapan ilmu kimia dalam kegiatan pembuatan madu 

 

5. Mengetahui mekanisme kerja alat evaporator madu 

 

 

E. Manfaat 

 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut. 

 

1. Menambah wawasan secara langsung dan memahami penerapan cabang ilmu kimia 

dalam pembuatan madu. 

2. Mengetahui proses pembuatan madu di Peternakan Madu Rimba Raya 

 

3. Mengetahui unsur-unsur kimia dalam pembuatan madu 

 

4. Merasakan secara langsung situasi dunia kerja 

 

5. Mengetahui lebih dalam mengenai alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan 

madu 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kimia 

 

1. Pengertian Kimia 

 

Kimia ( matan bahasa Arab اءي ميك  "seni transformasi" dan bahasa Yunani χημεία 

khemeia "alkimia") adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi dan sifat zat 

atau materi matan skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta 

interaksi mereka hingga membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Kimia 

merupakan ilmu tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan/reaksinya serta 

energi yang menyertai perubahan tersebut. Kimia rancak disambut sebagai "ilmu 

pusat" karena menghubungkan berbagai ilmu lain, kaya fisika, ilmu bahan, 

nanoteknologi, biologi, farmasi, kedokteran, bioinformatika, dan geologi. Kimia 

secara khusus dibagi menjadi beberapa bidang utama, yaitu: kimia analisis, kimia 

organik, kimia anorganik, kimia fisik, dan biokimia. Kimia mengkaji sifat zat, dan 

secara khusus mempelajari reaksi yang mentransformasi suatu zat menjadi zat lain. 

Kimia menyediakan pedoman untuk menyesuaikan sifat-sifat zat yang ada agar dapat 

memenuhi beberapa kebutuhan atau penerapan khusus dan menciptakan bahan yang 

benar-benar baru yang dirancang sejak awal agar memiliki sifat tertentu yang 

diinginkan. Melalui semua keberhasilan itu, kimia telah memberi andil yang luar 

biasa dalam perbaikan produk pertanian, pengendalian penyebaran penyakit, 

peningkatan produksi energi, dan penurunan pencemaran lingkungan. 



7  

2. Konsep Kimia 

 

Bahan-bahan kimia sangat mempengaruhi kehidupan kita, maka ilmu kimia 

sudah pasti menjadi salah satu bidang paling berjaya yang amat penting hingga saat 

ini. Tanpa disadari, bahan kimia telah digunakan secara luas dalam kehidupan sehari- 

hari. Kegunaan bahan kimia akan terus meningkat dan manusia akan sentiasa 

memerlukan bahan baru. Dalam hal inilah, ilmu kimia memainkan peranan strategis 

dan krusial untuk pengembangan kualitas hidup manusia. 

Sama halnya di dalam industri pangan, terdapat beberapa kandungan senyawa 

yang dapat diklasifikasikan sebagai larutan asam, basa, atau netral. Seperti contohnya 

ketika kita makan lemon, ketika dimakan kita seringkali merasa asam atau kecut. 

Ternyata lemon itu bisa terasa masam karena lemon mengandung senyawa asam. 

Senyawa asam mengandung ion H+ dan adanya ion H+ inilah yang membuat lemon 

rasanya masam. Sebagian besar buah-buahan mengandung asam organik lemah, 

seperti asam sitrat pada jeruk, asam maleat pada apel, dan asam tartrat pada buah 

anggur. Selain itu, ada pula asam askorbat yang dikenal sebagai vitamin C yang 

banyak terdapat dalam buah yang berasa masam seperti buah lemon. 

 
 

Pada hakikatnya ilmu kimia memiliki konsep dasar. Dimana di sana 

memiliki beberapa istilah yang akan sering dipahami dan dipelajari, antara lain: 

a. Atom, istilah atom dalam hakikat ilmu kimia adalah materi yang 

memiliki muatan positif. Atom terdiri dari proton dan neutron. Atom 

juga termasuk satu terkecil yang bisa mempertahankan sifat muatan 

positif meskipun ada di area sistem elektron. 
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b. Unsur, adalah satuan lebih kecil dari atom. Dimana unsur ini memiliki 

sekelompok atom yang memiliki proton dan inti proton. Sedangkan 

untuk inti proton itu sendiri disebut dengan atom unsur. 

c. Ion, merupakan spesies muatan atau molekul yang telah kehilangan 

dan mendapatkan lebih elektron. Di dalam ion ada istilah kation yang 

memuat positif dan memiliki anion yang memuat negatif dan dapat 

menghasilkan garam netral. 

d. Senyawa, Senyawa terbentuk oleh dua atau lebih dari dua unsur. 

 

e. Molekul, molekul merupakan satuan terkecil yang tidak dapat 

terpecahkan. Meskipun demikian, senyawa kimia murni yang dimiliki 

masih konsisten mempertahankan sifat kimia dan sifat fisik yang 

unik. 

f. Zat kimia, zat kimia terdiri dari campuran senyawa-senyawa dan 

unsur-unsur. Dimana biasanya mudah ditemukan dalam banyak 

bentuk, diantaranya adalah air dan biomassa. 

g. Wujud zat lebih menunjukan pada hasil. Dimana wujud zat ini 

terbentuk akibat perubahan kimia. Misal dari es batu berubah menjadi 

cair, dan berlaku sebaliknya. 

h. Reaksi Kimia, yang termasuk dalam reaksi kimia adalah terjadinya 

perubahan atau terjadinya transformasi struktur molekul. 
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3. Manfaat Kimia 

 

Kimia adalah ilmu yang mempelajari materi yang ada di sekitar dan 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Manfaat kimia dalam kehidupan 

sehari-hari dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, farmasi, 

industri, biologi, pertambangan. 

a. Bidang pertanian, dalam produksi pupuk berfungsi menyuburkan tanah dan 

pestisida yang berfungsi untuk membasmi hama penyakit. Dalam 

pembuatannya kita mempelajari komposisi senyawa untuk membuat pupuk 

atau pestisida. 

b. Bidang farmasi, ilmu kimia diperlukan dalam membuat atau meracik obat- 

obatan. Obat-obatan tersebut dibuat setelah melalui pengkajian dari proses 

dan reaksi bahan-bahan kimia. 

c. Bidang industri, dimanfaatkan untuk produksi semen, cat, tekstil, makanan, 

minuman, plastik, beberapa produk industri tersebut dibuat dengan riset dari 

pengetahuan ilmu kimia 

d. Bidang biologi, bermanfaat dalam mempelajari interaksi dan proses yang 

berlangsung pada makhluk hidup contohnya fotosintesis 

e. Bidang pertambangan, dimanfaatkan ketika melakukan proses pertambangan 

dan pengolahan pada gas dan minyak yang ada di bumi. 

 
 

B. Madu 

 

1. Pengertian Madu 

 

Madu adalah substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah 

madu dan beberapa serangga lain. Lebah menghasilkan madu dari sekresi gula 

tumbuhan (nektar bunga) atau dari sekresi serangga lain. Madu terbentuk melalui 
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regurgitasi, aktivitas enzimatik, dan penguapan air. Lebah menyimpan madu dalam 

struktur lilin yang disebut sarang lebah. Variasi madu yang dihasilkan oleh lebah 

madu adalah madu yang paling terkenal, karena diproduksi secara komersial dan 

paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Madu dikumpulkan dari koloni lebah 

liar, atau dari sarang lebah peliharaan peternakan lebah. Madu mendapatkan rasa 

manisnya dari monosakarida fruktosa dan glukosa, serta memiliki rasa manis yang 

hampir sama dengan sukrosa (gula meja). Lima belas milliliter (1 sendok makan) 

madu menyediakan sekitar 190 kilojoule (46 kilokalori) energi. Madu memiliki sifat 

kimia yang menarik untuk memanggang dan memiliki rasa yang khas bila digunakan 

sebagai pemanis. Kebanyakan mikroorganisme tidak tumbuh di dalam madu, jadi 

madu yang tersegel tidak akan rusak, bahkan setelah ribuan tahun. 

 
 

2. Komposisi Madu 

 

Pada tabel komposisi kimia madu tersebut bisa kita simpulkan bahwa madu 

memiliki berbagai macam komponen kimia yang lengkap. Komposisi itu semua 

dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk menjaga keseimbangan proses metabolisme 

yang tentunya membuat tubuh kita tetap sehat. Madu yang berwarna semakin gelap 

memiliki nutrien yang lebih tinggi. Selain komposisi kimianya, madu juga 

mengandung beberapa enzim seperti oksidase glukosa yang berguna sebagai 

antiseptik. Madu mengandung sejumlah senyawa dan sifat antioksidan yang telah 

banyak diketahui. Sifat antioksidan dari madu yang berasal dari zat-zat enzimatik 

(misalnya, katalase, glukosa oksidase dan peroksidase) dan zat-zat non enzimatik 

(misalnya, asam askorbat, α-tokoferol, karotenoid, asam amino, protein, produk 

reaksi Maillard, flavonoid dan asam fenolat). Jumlah dan jenis antioksidan ini sangat 

tergantung pada sumber bunga atau varietas madu, dan telah banyak banyak 
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penelitian yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara aktivitas antioksidan 

dengan kandungan total fenol. Madu juga mengandung banyak mineral seperti 

natrium, kalsium, magnesium, alumunium, besi, fosfor, dan kalium. Vitamin– 

vitamin yang terdapat dalam madu adalah thiamin (B1), riboflavin (B2), asam 

askorbat (C), piridoksin (B6), niacin, asam pantotenat, biotin, asam folat, dan vitamin 

K. Sedangkan enzim yang penting dalam madu adalah enzim diastase, invertase, 

glukosa oksidase, peroksidase, dan lipase. Selain itu unsur kandungan lain madu 

adalah memiliki zat antibiotik atau antibakteri. Rasa manis madu lebih manis 

dibandingkan dengan gula (sukrosa) dan disebabkan adanya kandungan fruktosa 

(gula buah), glukosa dan sukrosa. Madu mempunyai nilai osmolaritas yang tinggi, 

kemudian pada madu terdapat kadar pH yang rendah, yakni berkisar antara 3,2 – 4,5 

serta aktivitas air yang rendah yaitu sekitar 0,562- 0,62. 

Berdasarkan hasil penelitian (Willix, dkk 1992) dalam Puspitasari (2007), 

menjelaskan bahwa pada penambahan madu lebah dengan konsentrasi 15 – 20 % 

ditemukan zat penghambat pertumbuhan bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, P. 

mirabilis, S. typhimurium, S. marcescens, S. pyogenes serta beberapa jenis jamur. 

Kemampuan madu sebagai antioksidan diteliti dengan menggunakan metode 

elektrokimia yang menunjukkan kemampuan madu dalam mereduksi radikal bebas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan madu lebah berpengaruh sangat 

nyata dalam menurunkan kadar air, pH, serta memperpanjang umur simpan (Buretti 

dkk 2007) dalam Puspitasari (2007). Madu mengandung senyawa propolis atau bee 

pollen yang merupakan suatu zat yang terdapat dalam madu yang dihasilkan dari 

pucuk daun-daun muda, kemudian dicampur dengan air liur lebah yang digunakan 

untuk menambal dan mensterilkan sarang. Propolis bersifat desinfektan dan mampu 

melindungi madu dari kontaminasi virus, jamur dan bakteri (Maszaza 2006) 
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Ada sekitar 4 faktor yang bertanggung jawab terhadap aktivitas anti bakteri: 

 

1. Kadar gula madu yang tinggi akan menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga 

bakteri tidak dapat hidup dan berkembang biak. 

2. Tingkat keasaman madu yang rendah (pH 3.2 – 4.5) akan menghambat 

pertumbuhan dan daya hidup bakteri, sehingga bakteri akan mati. 

3. Madu mengandung senyawa radikal hidrogen peroksida yang dapat membunuh 

mikroorganisme patogen. 

4. Pada madu adanya senyawa organik, senyawa organik tersebut tipenya bermacam- 

macam, yang telah teridentifikasi yaitu polyphenol, flavonoid dan glikosida. 

 
 

Komposisi madu lebah terdiri dari komposisi yang ada pada tabel dibawah ini: 

 

Komposisi Madu Persentase (%) 

Fruktosa 38.5 

Glukosa 31.0 

Air 17.0 

Maltosa 7.20 

Karbohidrat 4.20 

Sukrosa 1.50 

Vitamin dan Mineral 5.0 

 

Tabel 1.1 Komposisi Madu Lebah per 100 gram 

 

 

Sumber karbohidrat pada madu yang paling tinggi adalah dalam bentuk fruktosa. 

Fruktosa adalah gula sederhana yang mempunyai rasa manis paling tinggi 

dibandingkan glukosa sehingga mudah diserap ke dalam tubuh untuk menjadi energi 

pada proses metabolisme. Dimana fruktosa merupakan monosakarida yaitu bentuk 
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dari gula sederhana sehingga mudah diserap ke dalam tubuh untuk menjadi energi 

pada proses metabolisme. Oleh karena itu, ketika kita minum madu maka tubuh kita 

akan cepat berenergi lagi karena proses penyerapan fruktosa sangat mudah. 

 
 

3. Manfaat Madu 

 

Rasa manis madu yang berasal dari gula membuatnya sangat bagus untuk 

kesehatan. Contohnya dalam meningkatkan stamina, terutama ketika sedang 

berolahraga atau bekerja. Selain itu, manfaat madu yang bisa kita peroleh adalah 

menangkal radikal bebas Senyawa fitonutrien dan sejumlah vitamin pada madu 

merupakan antioksidan alami yang dapat menangkal radikal bebas berlebih dalam 

tubuh. Khasiat madu ini sangat berguna untuk mencegah kerusakan sel dan jaringan 

tubuh yang disebabkan oleh aktivitas oksidasi. Kemudian, meningkatkan imunitas 

tubuh. Senyawa fitonutrien yang terkandung dalam madu dapat memperkuat sel-sel 

imun dalam tubuh. Hal ini tentunya akan memperkecil kemungkinan terjadinya 

penyakit infeksi. Ditambah lagi, madu juga diketahui memiliki khasiat sebagai 

antibakteri dan antijamur. Selanjutnya untuk meredakan batuk. Rasa madu yang 

manis dapat memicu produksi air liur untuk melembabkan tenggorokan yang kering 

sehingga mengurangi rasa gatal di tenggorokan dan keinginan untuk batuk. Selain 

itu, berbagai antioksidan pada madu juga bermanfaat untuk meredakan peradangan 

yang bisa memicu batuk. Manfaat lainnya, untuk mempercepat penyembuhan luka. 

Madu atau produk yang mengandung madu, misalnya beeswax, diketahui dapat 

membantu menyingkirkan jaringan yang mati, membunuh bakteri yang ada pada 

luka, dan merangsang pembentukan kulit baru untuk menutup luka. Selain itu, 

menjaga kesehatan jantung dan kesehatan sistem pencernaan. 

https://www.alodokter.com/ketahui-manfaat-antioksidan-dan-sumbernya
https://www.alodokter.com/taklukkan-tenggorokan-gatal-dengan-cara-ini
https://www.alodokter.com/jarang-diketahui-inilah-5-manfaat-beeswax-untuk-kesehatan
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C. Evaporator 

 

1. Pengertian Evaporator 

 

Evaporator adalah alat untuk mengevaporasi larutan. Evaporasi merupakan 

suatu proses penguapan sebagian dari pelarut sehingga didapatkan larutan zat cair 

pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. Tujuan evaporasi yaitu untuk memekatkan 

larutan yang terdiri dari zat terlarut yang tak mudah menguap dan pelarut yang 

mudah menguap. Dalam kebanyakan proses evaporasi, pelarutnya adalah air. 

Evaporasi tidak sama dengan pengeringan, dalam evaporasi sisa penguapan adalah 

zat cair, kadang-kadang zat cair yang sangat viskos, dan bukan zat padat. Begitu pula, 

evaporasi berbeda dengan distilasi, karena disini uapnya biasanya komponen 

tunggal, dan walaupun uap itu merupakan campuran, dalam proses evaporasi ini 

tidak ada usaha untuk memisahkannya menjadi fraksi-fraksi. Biasanya dalam 

evaporasi, zat cair pekat itulah yang merupakan produk yang berharga dan uapnya 

biasanya dikondensasikan dan dibuang. 

 
 

2. Fungsi Evaporator 

 

Evaporator adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah sebagian atau 

keseluruhan sebuah pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. 

Evaporator mempunyai dua prinsip dasar, untuk menukar panas dan untuk 

memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Evaporator umumnya terdiri dari tiga 

bagian, yaitu penukar panas, bagian evaporasi (tempat di mana cairan mendidih lalu 

menguap), dan pemisah untuk memisahkan uap dari cairan lalu dimasukkan ke dalam 

kondensor (untuk diembunkan/kondensasi) atau ke peralatan lainnya. Hasil dari 

evaporator (produk yang diinginkan) biasanya dapat berupa padatan atau larutan 

berkonsentrasi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kondensasi
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Larutan yang sudah dievaporasi bisa saja terdiri dari beberapa komponen 

volatile (mudah menguap). Evaporator biasanya digunakan dalam industri kimia dan 

industri makanan. Pada industri kimia, contohnya garam diperoleh dari air asin jenuh 

(merupakan contoh dari proses pemurnian) dalam evaporator. Evaporator mengubah 

air menjadi uap, menyisakan residu mineral di dalam evaporator. Uap 

dikondensasikan menjadi air yang sudah dihilangkan garamnya. Pada sistem 

pendinginan, efek pendinginan diperoleh dari penyerapan panas oleh cairan 

pendingin yang menguap dengan cepat (penguapan membutuhkan energi panas). 

Evaporator juga digunakan untuk memproduksi air minum, memisahkannya dari air 

laut atau zat kontaminasi lain. 

 
 

3. Prinsip Kerja Evaporator 

 

Evaporator mengubah air menjadi uap, menyisakan residu mineral di dalam 

evaporator. Uap dikondensasikan menjadi air yang sudah dihilangkan garamnya. 

Pada sistem pendinginan, efek pendinginan diperoleh dari penyerapan panas oleh 

cairan pendingin yang menguap dengan cepat (penguapan membutuhkan energi 

panas). 

 
Gambar 1.1 Alat evaporator 
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Prinsip kerja pemekatan larutan dengan evaporasi didasarkan pada perbedaan 

titik didih yang sangat besar antara zat-zat yang yang terlarut dengan pelarutnya. 

Misalnya pada industri susu, titik didih normal air (sebagai pelarut susu) 100°C, 

sedangkan padatan susu praktis tidak bisa menguap. Jadi, dengan menguapnya air 

dan tidak menguapnya padatan, akan diperoleh larutan yang makin pekat. Perlu 

diperhatikan bahwa titik didih cairan murni dipengaruhi oleh tekanan. Makin tinggi 

tekanan, maka titik didih juga semakin tinggi. 

Ada empat komponen dasar yang dibutuhkan dalam evaporasi yaitu: 

evaporator, kondensor yang dimana adalah satu jenis mesin penukar kalor (heat 

exchanger) yang berfungsi untuk mengkondensasikan fluida, injeksi uap, dan 

perangkap uap. Evaporasi dilaksanakan dengan cara menguapkan sebagian dari 

pelarut pada titik didihnya, sehingga diperoleh larutan zat cair pekat yang 

konsentrasinya lebih tinggi. Uap yang terbentuk pada evaporasi biasanya hanya 

terdiri dari satu komponen, dan jika uapnya berupa campuran umumnya tidak 

diadakan usaha untuk memisahkan komponen-komponennya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 08.30-12.00 WIB 

yang bertempatkan di Perusahaan Peternakan Madu Rimba Raya, Jalan DR. Wahidin 

No.8 (120, Polaman, Bedali, Kec. Lawang, Malang, Jawa Timur 65215. 

 
 

B. Variabel Penelitian 

 

Sugiyono (2016, h. 38) mengartikan variabel penelitian sebagai suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian, variabel yang akan 

digunakan adalah variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikat. Variabel 

kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan. Variabel bebas adalah variabel yang 

memiliki pengaruh atas perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Sedangkan 

variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel ini 

keberadaannya dianggap merupakan suatu akibat dari adanya variabel bebas. 

Variabel dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut. 

 

1. Variabel kontrol : bunga, suhu, hama 

 

2. Variabel bebas : lebah dan nektar 

 

3. Variabel terikat : rasa madu, konsistensi madu, kandungan madu, dan 

warna madu 
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C. Metode Pengembalian Data 

 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai 

berikut. 

1. Studi Pustaka, yaitu proses pemerolehan data dengan metode pengumpulan 

data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi 

Pustaka dilakukan berupa dokumen tertulis, gambar, ataupun foto-foto yang 

terkait dengan proses pembuatan madu dan kandungan kimia dalam proses 

tersebut. 

2. Observasi, yaitu proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, 

dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian. Observasi dilaksanakan untuk mengetahui kandungan kimia yang 

terdapat dalam kandungan madu yang dilakukan di Peternakan Madu Rimba 

Raya. 

3. Wawancara, yaitu proses pemerolehan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada subjek dalam penelitian. 

Proses wawancara dilakukan oleh pihak dari Peternakan Madu Rimba Raya 

mengenai data terkait dengan kandungan kimia dalam madu. 

 
 

D. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 
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maupun orang lain (Sugiyono, 2014). Oleh karena itu, teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis kualitatif. 

Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu: 

 

1. Reduksi Data (Data Reduction). Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2009). 

2. Penyajian Data (Display Data). Setelah data direduksi kemudian 

tahap selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Penyajian 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya 

(Sugiyono, 2016) dalam hal ini miles dan huberman menyatakan “the 

most frequent form of display data for 63 qualitative research data in 

the past has ben narrative text” yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif dengan mendisplaykan data. maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan yang dipahami tersebut (Sugiyono, 2016). 

3. Penarikan kesimpulan (Conclusing Drawing Verification). Langkah 

ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti –bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya 

(Sugiyono, 2016). Kesimpulan data dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa 

deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti. 
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E. Langkah - Langkah Observasi 

 

Setelah tahap persiapan selesai, dilakukan pengumpulan data dengan langkah 

sebagai berikut. 

1. Menentukan objek yang akan diamati, mengumpulkan fakta terkait objek, 

menyiapkan laporan untuk mencatat hasil 

2. Pengamatan, melakukan pencatatan, dan menyunting hasil laporan observasi. 

 

 

F. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian ini dimulai dengan cara pengambilan sampel secara langsung 

dari peternak lebah madu di Peternakan Madu Rimba Raya. 

 

 
 

 
Bagan 1.1 Prosedur Penelitian di Kebun Madu Rimba Raya 

 

 

Setelah itu dilakukan tahap pelaksanaan dalam membuat proposal dan laporan ilmiah 

sederhana : 

a. Pengumpulan data dan proses pembuatan proposal 

 

b. Mengamati Peternakan Madu Rimba Raya 

 

c. Mempersiapkan pertanyaan untuk wawancara 
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d. Menetapkan subjek dan jadwal penelitian 

 

e. Melakukan proses wawancara 

 

f. Mengumpulkan seluruh data berupa jawaban pertanyaan dari wawancara, 

dokumentasi berupa foto-foto atau gambar maupun pengamatan secara 

langsung di Peternakan Madu Rimba Raya 

g. Melakukan analisis dan memperoleh data 

 

h. Menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan 

 

i. Menyusun laporan penelitian 
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BAB IV 

 

TEMUAN HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Profil Peternakan Madu Rimba Raya 

 

1. Sejarah Peternakan Madu Rimba Raya 

 

Wisata unik ini mulanya dibangun oleh Pak Gunawan sejak 1978, dengan 

bermodalkan kayu glodok (kayu yang dilubangi) dan lebah yang ditangkap 

pegawainya untuk beternak lebah madu. Pengembangan dilakukan pada 

1985, dengan menggunakan kotak sebagai sarang lebah. Setelah dua generasi, 

peternakan lebah madu ini kemudian dikelola oleh Pak Hariyono. Pada tahun 

2008, dilakukan ekspansi dengan membangun area perkebunan seluas 6,5 

hektar di belakang rumah dan tokonya, untuk kemudian dijadikan tempat 

wisata petik madu. Awalnya, Agrowisata ini ditujukan bagi peternak lebah 

yang ada di Lawang dan sekitarnya sebagai tempat atau pusat pembelajaran 

beternak lebah. Namun seiring berjalannya waktu, usaha Pak Hariyono ini 

semakin diminati semua kalangan bahkan sampai kedatangan pengunjung 

mancanegara. 

 
Wisata tawon ini menyuguhkan pemandangan yang indah di sekitarnya. Tak 

hanya itu, seluas kurang lebih 3 hektar peternakan lebah ini berupa taman 

bunga yang rimbun, lengkap dengan berbagai jenis tanaman kesukaan lebah 

madu. Beberapa tanaman itu diantaranya: berbagai jenis tanaman anggrek, 

sengon, randu, kayu putih, kelengkeng, dan jojoba. 
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2. Visi Misi Peternakan Madu Rimba Raya 

 

Visi 

 

- Mewujudkan wisata edukasi lebah terlengkap di Indonesia yang 

dilengkapi dengan edukasi penunjang lain sehingga mempunyai 

fondasi nilai-nilai pendidikan untuk membangun dunia bisnis yang 

berkompeten. 

Misi 

 

1. Memberikan sarana rekreasi dan pembelajaran kepada masyarakat 

tentang lebah madu. 

2. Membangun jiwa masyarakat yang berakhlak dan peduli lingkungan 

 

3. Mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui 

wisata sehat. 

4. Menanamkan jiwa kewirausahaan melalui pembelajaran kepada 

masyarakat. 

 
 

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

Keadaan Geografis Peternakan Madu Rimba Raya terletak di Jalan 

DR. Wahidin No.8 (120, Polaman, Bedali, Kec. Lawang, Malang, Jawa 

Timur 65215). Lokasi obyek wisata itu berada di lembah kecil yang cukup 

eksotis. Begitu memasuki pintu gerbang, pengunjung langsung berada di 

jalan berbatu yang menurun tajam, menghadap ke lembah yang ditumbuhi 

beraneka jenis tanaman. Di bagian tengah lembah yang mendatar, terdapat 

beberapa bangunan kecil dan kotak-kotak lebah yang terlindung di antara 

pepohonan. Setelah itu, kami para siswa-siswi dijelaskan sedikit mengenai 
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bagaimana mereka mengolah madu. Para siswa-siswi juga ditunjukkan salah 

satu lebah budidaya yang paling unggul yaitu lebah Apis Mellifera. 

 

 

 

Gambar 2.1 

 

Wujud Lebah Apis Mellifera 

 

 

Selain itu, para siswa-siswi juga dijelaskan mengenai proses 

pembuatan ratu lebah. Ratu lebah biasanya menggunakan larva lebah madu 

yang baru menetas kurang dari 24 jam. Lalu larva lebah tersebut dimasukkan 

ke dalam satu potong frame royal jelly. Frame royal jelly harus diletakkan di 

kotak koloni lebah madu minimal 2 tingkat. 
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Gambar 2.2 

 

Proses Pembuatan Ratu Lebah 

 

 

Peternakan Madu Rimba Raya merupakan tempat wisata dimana 

masyarakat dapat mendapat ilmu lebih dalam tentang lebah, pembuatan madu 

dan topik seputarnya. Peternakan Madu ini merupakan tempat yang aman 

dikunjungi dalam masa pandemi ini karena tempatnya yang luas dan terbuka. 

Agrowisata lebah ini sangat edukatif sehingga siswa siswi dapat memperoleh 

wawasan ketika berkunjung ke tempat tersebut. Fasilitas dalam Peternakan 

Madu Rimba Raya cukup memadai dan lengkap. Di sana terdapat wilayah 

perkebunan lebah, ruangan pembuatan madu, serta toko - toko yang menjual 

hasil ternak lebah. Toko tersebut menjual berbagai macam olahan madu 

seperti madu murni, propolis, royal jelly, madu randu, madu kelengkeng, dan 

botok madu. Jenis madu yang ditawarkan antara lain madu anti alergi, madu 

standar, madu klanceng, dan lainnya. Kita juga menjumpai toko yang menjual 

peralatan untuk mengolah madu dan memelihara lebah. Selain itu, wisatawan 
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dapat mencoba berbagai permainan seperti ATV, sepeda, dan juga sepeda 

listrik. Jumlah pegawai yang bekerja di Peternakan Madu Rimba Raya cukup 

banyak. Di setiap ruangan, mereka selalu menyambut kami dengan ramah 

dan menjelaskan materi seputar lebah dan madu secara rinci dan jelas. 

 
 

B. Hasil penelitian 

 

Setelah berbicara dengan Pak Bobby, hasil yang kami temukan di Peternakan 

Madu Rimba Raya adalah bahwa madu yang mereka produksi merupakan madu yang 

seratus persen alami tanpa ditambahkan kandungan kimia dalam proses produksinya. 

Oleh karena itu, kami tidak menemui adanya reaksi kimia dalam proses pembuatan 

madu tersebut. Karena menurut Pak Bobby, madu merupakan makanan sehat dan 

bukanlah obat. Pembuatan madu di Peternakan Madu Rimba Raya secara singkat 

hanya di panen, di saring, dan di packing tanpa di peras sama sekali. 

Selain itu kami juga menemukan bahwa yang dikatakan, “madu bisa basi” 

adalah anggapan yang keliru. Madu murni tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Meski 

begitu, kualitas madu hanya dapat menurun dan karenanya bisa tidak lagi 

menyehatkan, bahkan berisiko menimbulkan penyakit, apabila terkontaminasi oleh 

mikroba asing selama proses produksi yang tidak higienis. Madu mengandung 

senyawa propolis atau bee pollen yang merupakan suatu zat yang terdapat dalam 

madu. Propolis bersifat desinfektan dan mampu melindungi madu dari kontaminasi 

virus, jamur dan bakteri. Selain kandungan gizinya, kualitas madu juga dipengaruhi 

oleh kadar air dalam madu. Tingginya kadar air tersebut dapat menyebabkan kualitas 

madu lebih rendah, karena tidak tahan untuk disimpan. Pengurangan kadar air madu 

bertujuan untuk meningkatkan mutu madu. Selain itu, pengurangan kadar air juga 

berakibat meningkatnya viskositas sehingga madu tidak mudah terfermentasi. 
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Fermentasi madu dalam kemasan pada jangka waktu yang lama dapat merusak 

kemasan (pecah) dan juga mengakibatkan perubahan sensori serta menurunkan 

kandungan gizi dalam madu yang mengakibatkan penurunan kualitas madu. 

Pengurangan kadar air madu dapat dilakukan dengan berbagai alat. Salah satunya 

adalah dengan sistem mesin evaporator. Mesin evaporator bisa digunakan untuk 

produk yang bersifat cair salah satunya adalah madu. Telah dirancang mesin 

evaporator yang digunakan untuk mengurangi kadar air madu. 

 
 

C. Pembahasan 

 

Peternakan Madu Rimba Raya mengolah madu alami tanpa mengandung 

bahan-bahan kimia yang berbahaya. Namun sebelum melakukan kunjungan ke 

Peternakan Madu Rimba Raya, kelompok kami telah mencari informasi lebih lanjut 

mengenai kandungan kimia dalam madu dari berbagai sumber yang ada. Ternyata 

dari pencarian tersebut kami menemukan bahwa di dalam madu itu sendiri sudah 

terkandung beberapa bahan kimia. Madu sendiri mengandung gula yang membuat 

rasanya sangat manis. Gula tersebut mengandung bahan kimia seperti oksidase 

glukosa, fruktosa, sukrosa dan masih banyak lagi. Kandungan gula tersebut harus 

dipertahankan agar kandungan zat-zat yang terdapat dalam madu tersebut tidak 

mengalami fermentasi dan tidak merusak kualitas dari madu itu sendiri. 

D.D Wulandari seorang mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama 

Surabaya, melakukan percobaan mengenai keasaman dan kadar air dalam madu 

berdasarkan perbedaan suhu ruangannya. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh 

kesimpulan bahwa penyimpanan madu pada suhu ruang dan suhu dingin memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada suhu dingin, madu dapat mengeras 

atau membeku. Sedangkan apabila disimpan di suhu ruang, tingkat kelembapan akan 
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lebih tinggi sehingga madu lebih mudah menyerap air. Hal inilah yang menyebabkan 

kadar keasaman madu pada suhu ruang lebih tinggi daripada madu suhu dingin. 

Sehingga lebih disarankan menyimpan madu di suhu dingin. 

 

 

Kadar 

Keasaman 

Suhu madu 

Ruang Dingin 

Pengukuran 1 44 31 

Pengukuran 2 46 33 

Rata-rata 45 32 

 

 

Tabel 2.1 Keasaman Madu 

 

 

Meski begitu, kualitas madu bisa menurun dan tidak lagi menyehatkan jika 

terkontaminasi mikroba asing selama proses produksi ataupun selama pemakaian. 

Peternakan Madu Rimba Raya menggunakan mesin evaporator untuk menghambat 

hal tersebut. Mesin evaporator berfungsi untuk mengentalkan madu tanpa merusak 

kualitas dari madu itu sendiri. Madu tidak bisa dipanaskan dengan sembarangan, 

karena apabila madu dipanaskan <60 derajat maka khasiat yang terdapat dalam madu 

itu sendiri akan hilang. Madu di Indonesia pada umumnya mengandung kadar air 

yang tinggi sehingga rentan terhadap fermentasi. Maka dari itu, evaporator 

digunakan untuk menurunkan kadar air, keasaman, kadar gula dan aktivitas enzim. 

Proses penurunan kadar air dengan mesin evaporator akan mempertahankan 

kandungan nutrisi dalam madu. 
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Gambar 3.1 

 

Mesin Evaporator Madu di Peternakan Madu Rimba Raya 

 

 

Kandungan dalam madu dapat bertahan dengan baik apabila dilakukan proses 

evaporasi. Namun dapat disimpulkan pula bahwa kualitas madu dapat menurun jika 

tidak tersimpan dan terjaga dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui 

bagaimana cara untuk menyimpan madu yang baik supaya bertahan lama. Cara yang 

pertama yaitu, simpanlah madu pada wadah tertutup. Wadah yang dapat digunakan 

seperti wadah asli dari madu, wadah plastik atau toples kaca. Cara yang kedua adalah 

simpan madu di suhu dingin terlebih dahulu. Jika sudah mengeras, madu bisa 

dihangatkan supaya mencair dan dapat dikonsumsi. Selanjutnya, simpan madu dalam 

suhu ruang. Jika suhu di rumah cenderung hangat atau bahkan panas, cari tempat 

yang paling dingin di dapur. Selanjutnya, hal yang dapat diperhatikan adalah hindari 

madu dari paparan sinar matahari langsung atau sumber panas lainnya. Kemudian, 

hindari madu terkontaminasi dari cairan lain. Hal itu dikarenakan sedikit air dapat 

menyebabkan reaksi fermentasi madu. Madu yang mengalami fermentasi dapat 

memicu mead, sehingga kualitas madu akan berkurang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Madu merupakan substansi makanan manis dan kental yang dibuat oleh lebah 

madu dan beberapa serangga lain. Melalui hasil penelitian, madu yang dikelola oleh 

Peternakan Madu Rimba Raya merupakan madu alami yang tidak ditambahkan 

kandungan kimia apapun ke dalamnya. Namun madu sendiri sebelum dikelola sudah 

mengandung bahan kimia seperti fruktosa, glukosa, air, maltosa, sukrosa, vitamin 

dan mineral, serta karbohidrat dan masih banyak lagi. Kandungan gula yang terdapat 

dalam madu tersebut harus dipertahankan agar tidak mengalami fermentasi dan 

merusak kualitas madu itu sendiri. Selain kandungan gizinya, kualitas madu juga 

dipengaruhi oleh kadar air dalam madu. Tingginya kadar air tersebut dapat 

menyebabkan kualitas madu lebih rendah, karena tidak tahan untuk disimpan. 

Kualitas madu dapat menurun jika tidak tersimpan dan terjaga dengan baik. Maka 

dari itu, evaporator digunakan untuk menurunkan kadar air, keasaman, kadar gula 

dan aktivitas enzim. Proses penurunan kadar air dengan mesin evaporator akan 

mempertahankan kandungan nutrisi dalam madu. 

 
 

B. Saran 

 

Madu yang dapat bertahan lama berarti memiliki kualitas yang baik. Madu 

bisa awet dan bertahan selama bertahun-tahun jika disimpan dengan cara yang benar. 

Kandungan dalam madu dapat bertahan dengan baik apabila dilakukan proses 

evaporasi. Namun dapat disimpulkan pula bahwa kualitas madu dapat menurun jika 

tidak tersimpan dan terjaga dengan baik. Oleh karena itu, perlu diketahui lebih lanjut 
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mengenai cara menyimpan madu yang benar dan baik sehingga dapat 

mempertahankan madu tanpa merusak kualitas dari madu itu sendiri. Secara umum, 

madu harus disimpan di dalam suhu dingin, karena pada suhu ruang tingkat 

kelembaban lebih tinggi, sehingga madu lebih mudah menyerap air. Selain itu, madu 

sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup, bisa menggunakan wadah plastik atau 

toples kaca. Madu juga jangan dimasukkan dalam kulkas karena cukup sensitif 

terhadap suhu dan dapat mengalami kerusakan. Kemudian, hindari madu terpapar 

dari sinar matahari langsung. Hal itu dikarenakan madu yang terpapar panas atau 

sinar matahari langsung dapat berbuih, mengeluarkan gas, bahkan meledak. Selain 

itu, hindari penyimpanan yang berisiko membuat madu terkontaminasi dengan cairan 

lain. Hal itu bisa diterapkan dengan menyimpan madu dalam wadah yang tertutup 

rapat dan saat mengambil madu gunakan sendok kering. 

 
 

C. Penutup 

 

Dengan ini selesainya laporan kami tentang kegiatan studi ekskursi bidang 

kimia yang dilaksanakan di Peternakan Madu Rimba Raya yang berada di Lawang. 

Kami mengucapkan terima kasih banyak pada semua guru yang telah membantu 

kami dalam memberi informasi untuk menyusun laporan studi ekskursi ini. 

Kami sadar bahwa laporan ini masih kurang dari sempurna karena itu kami 

minta maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata dan pengetikan, karena masih dalam 

tahap pembelajaran. Laporan ini dibuat berdasarkan informasi yang telah kami terima 

selama studi ekskursi di Peternakan Madu Rimba Raya. 
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LAMPIRAN 
 

 

 

 

Gambar 4.1 Lokasi Peternakan Madu Rimba Raya 
 

 

 

 

Gambar 5.1 Petugas Bersama Lebah Apis Mellifera 
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Gambar 5.2 Petugas Menjelaskan Mengenai Tarian Lebah 
 

 

 

 

Gambar 6.1 Proses Pengemasan Madu ke Dalam Botol 
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Gambar 7.1 Konsultasi Bersama Guru Bidang Bahasa Indonesia 
 

 

 

 

Gambar 7.2 Konsultasi Bersama Guru Bidang Kimia 


