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ABSTRACT 

 

The effects of the physical properties of honey purity which are marketed in the 

city of Pekanbaru has been investigated. This research was conducted by using an  

experimental method. Measurements were performed five times. Honey samples 

consisted of four samples, namely sample A,  a type of Honey Beehive, sample B 

is honey that has a  number registered in BPOM (Center for Food and Drug 

Administration), while sample C has no BPOM  number and sample D is the 

beehive honey Sialang tree squeezed directly with the honeycomb. Measurement 

of density, viscosity, refractive index, and electrical conductivity in the original 

beehive honey sample use a Ostwald viscometer, Abbe refractometer, and 

conductivitymeter respectively. The results show that the density value for each 

sample are respectively 1241.75 kg/m
3
, 1331.25 kg/m

3
, 1296.5 kg/m

3
, and 1153 

kg/m
3
. The honey has the highest density. The value of the average viscosity for 4 

samples are resectively 1.643 poise, poise 3.631, 2.843 poise and 1.257 poise. The 

average electrical conductivity is 29.8×10
-6

 s/cm, 31.8×10
-6

 s/cm, 54.4×10
-6

 s/cm 

and 36×10
-6

 s/cm respectively. The honey contains minerals, acid and ions which 

can serves as an electrolyte that can flow an electric current. The value of the 

average refractive indices are 1.426, 1.5006, 1.4714 and 1.4602 respectively. 

 

Keywords : Honey, Density, Viscosity, Electrical Conductivity, Bias Index. 

 

ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh sifat fisika teradap kemurnian madu 

yang beredar di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode eksperimen. Pengukuran dilakukan sebanyak lima kali, madu terdiri dari 4 

sampel, yaitu Sampel A merupakan jenis madu asli sialang, sampel B merupakan 

madu yang memiliki nomor yang terdaftar di BPOM (Balai Pengawas Obat dan 

Makanan), sedangkan sampel C merupakan madu yang beredar di Kota Pekanbaru 

yang tidak memiliki nomor BPOM serta sampel D merupakan madu sialang yang 

di peras langsung dengan sarang madu tersebut. Pengukuran densitas, viskositas, 

konduktivitas listrik dan indeks bias pada sampel madu sialang asli dengan yang 
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beredar di Kota Pekanbaru menggunakan alat viskometer ostwald, refraktometer 

Abbe, dan konduktivitimeter. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai 

densitas untuk setiap sampel secara berurutan adalah sebesar 1241,75 kg/m
3
, 

1331,25 kg/m
3
, 1296,5 kg/m

3
, dan 1153 kg/m

3
. Madu yang memiliki densitas 

paling tinggi berarti memiliki jumlah partikel atau jumlah molekul paling banyak. 

Nilai viskositas rata-rata sebesar 1,643 poise, 3,631 poise, 2,843 poise, dan 1,257 

poise. Sampel madu yang memiliki nilai viskositas paling tinggi dikarenakan 

memiliki densitas yang paling besar. Konduktivitas listrik rata-rata 29,8×10
-6

 

s/cm, 31,8×10
-6

 s/cm, 54,4×10
-6

 s/cm dan 36×10
-6

 s/cm. Madu yang mengandung 

mineral, asam dan ion-ion yang dapat berfungsi sebagai elektrolit, yang dapat 

menghantarkan arus listrik. Nilai indeks bias rata-rata sebesar 1,426, 1,5006, 

1,4714 dan 1,4602. 

 

Kata Kunci : Madu, Densitas, Viskositas, Konduktivitas Listrik, Indeks Bias.

 

PENDAHULUAN 

Madu adalah suatu bahan 

makanan yang dihasilkan oleh lebah 

yang merupakan salah satu pemanis 

yang bisa digunakan manusia tanpa 

pengolahan terlebih dahulu (Apriani 

dkk, 2013). Indonesia mempunyai 

bermacam-macam madu. Setiap 

daerah memiliki kualitas madu yang 

berbeda. Madu sangat mudah 

diperoleh, bisa diperoleh dari madu 

yang berkualitas hingga madu yang 

oplosan. Madu yang sering kita 

jumpai dipasaran, belum tentu kita 

mengetahui kualitas madu tersebut. 

Penelitian tentang madu agar 

diketahui kualitas setiap madu yang 

beredar di pasaran dengan cara 

meneliti densitas, viskositas, indeks 

bias dan konduktivitas listrik madu 

tersebut.  

Madu sering kita jumpai di 

berbagai tempat baik pada toko-toko, 

pedagang kaki lima atau ditawarkan 

pada setiap rumah. Madu terkadang 

ada yang bermerek ataupun tidak 

bermerek. Madu sering di simpan di 

dalam botol, tetapi kita belum 

mengetahui kualitas madu tersebut.  

 

 

Madu asli merupakan madu 

yang ditiris langsung dari sarang 

madu dan diambil yang menetes 

tersebut. Madu yang asli tentunya 

akan membuat vitamin atau kualitas 

yang bisa memilki khasiat atau 

manfaat bagi tubuh manusia. Madu 

yang tidak asli atau madu buatan 

atau olahan akan membuat tubuh 

menjadi tidak sehat. Madu yang 

tidak asli yang beredar di pasaran 

Kota Pekanbaru dijual tanpa 

memiliki nomor BPOM (Balai  

Pengawasan Obat dan Makanan), 

oleh karena itu penelitian ini 

dilakukan untuk membedakan madu 

asli dengan madu yang beredar 

dipasaran Kota Pekanbaru. 

Madu sering digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, contohnya 

madu digunakan dalam dunia medis, 

industri makanan dan minuman, 

industri kosmetik, dan lain-lain. 

Dalam dunia medis madu berfungsi 

untuk mengobati berbagai penyakit, 

di industri makanan dan minuman 

madu berfungsi sebagai pemanis. 

Madu digunakan sebagai campuran 

untuk bahan kosmetik, seperti untuk 

mempercantik diri.  
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Nilai viskositas dapat diketahui 

dengan menggunakan viskometer 

ostwald, dengan mengetahui nilai 

viskositas dari madu tersebut dapat 

memperoleh nilai kekentalan 

(viskositas) madu tersebut. Semakin 

kental madu maka madu tersebut 

semakin bagus kualitasnya. 

Refraktometer Abbe merupakan alat 

untuk menentukan indeks bias, 

sedangkan konduktivitimeter 

merupakan alat yang digunakan 

untuk menentukan nilai 

konduktivitas listrik madu asli 

dengan madu yang beredar di Kota 

Pekanbaru. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan adalah 

metode eksperimen dengan peralatan 

dan bahan sperti timbangan digital 

untuk mengukur densitas madu, 

viskometer Ostwald untuk mengukur 

viskositas, alat konduktivitimeter 

untuk mengukur konduktivitas listrik 

pada madu dan alat refraktometer 

Abbe untuk mengukur indeks bias 

pada madu. 

 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini ada empat sampel, 

yaitu sampel A adalah madu asli, 

sampel B adalah madu yang memilki 

nomor  BPOM dan sampel C adalah 

madu yang tidak memiliki nomor 

BPOM serta sampel D adalah madu 

yang diperas langsung dari sarang 

madu tersebut. 

 
Gambar 1 Diagram alir penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data hasil penilitian densitas, 

viskositas, indeks bias dan 

konduktivitas listrik pada sampel 

madu Sialang asli dengan yang 

beredar di Kota Pekanbaru. 

menggunakan alat timbangan digital, 

viskometer ostwald, refraktometer 

Abbe, dan konduktivitimeter dapat 

dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Densitas, viskositas, 

konduktivitas listrik 

dan indeks bias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Persiapan Sampel 

Uji Parameter Fisis Madu: 

1. Densitas 

2. Viskositas 

3. Indeks Bias 

4. Konduktivitas Listrik 

Pengambilan Sampel 

Analisa data 

Kesimpulan 
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Gambar 2. Densitas atau massa jenis 

pada madu. 

  

 Berdasarkan hasil penelitian 

untuk masing-masing madu dapat 

dilihat pada Gambar 2. Gambar 2 

menunjukkan densitas madu pada 

sampel B lebih besar daripada 

densitas sampel madu yang lain, hal 

ini disebabkan karena jumlah 

partikel atau jumlah molekul paling 

banyak, hal ini dapat dilihat dari 

besarnya massa sampel madu B 

dibandingkan dengan sampel madu 

yang lain yaitu untuk Sampel madu 

B densitasnya (1331,25±0) kg/m
3
. 
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Gambar 3. Viskositas madu 

  

 Sampel madu B memiliki nilai 

viskositas paling tinggi dikarenakan 

madu pada sampel B memiliki 

densitas yang paling besar, hal ini 

berarti jumlah molekul yang 

terkandung dalam satuan volume 

lebih banyak dibandingkan dengan 

madu yang lain. Semakin banyak 

jumlah molekul persatuan volume 

menunjukkan bahwa sampel madu 

tersebut semakin kental, berarti 

viskositas sampel madu B lebih 

besar. 

Pengaruh nilai densitas 

terhadap viskositas mempunyai 

bentuk grafik linear  dengan 

persamaan  y = 0,0132x – 14,225. 

Korelasi nilai viskositas sebagai 

fungsi densitas adalah R
2 

= 0, 

0,8813.  
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Gambar 4. Konduktivitas listrik pada   

madu. 

Sampel madu C yaitu 

(54,4×10
-6

±1,342)s/cm memiliki 

nilai konduktivitas listrik tertinggi 

disebabkan madu tersebut 

mengandung mineral, asam dan 

banyak mengandung ion-ion, 

sedangkan sampel madu terendah 

ditunjukkan pada sampel A yaitu 

(29,8×10
-6

±1,643) s/cm disebabkan 

oleh sedikitnya mineral, asam dan 

sedikitnya mengandung ion-ion. 

Konduktivitas listrik adalah ukuran 

dari kemampuan suatu bahan untuk 

menghantarkan arus listrik. Madu 

yang mengandung mineral, asam dan 

ion-ion yang dapat berfungsi sebagai 

elektrolit, yang dapat menghantarkan 

arus listrik (Apriani dkk, 2013). 

Hasil penelitian konduktivitas listrik 

madu asli yang memiliki 
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konduktivitas listrik yang terendah 

sedangkan konduktivitas madu yang 

tidak memiliki nomor BPOM yang 

memiliki konduktivitas listrik 

tertinggi. 
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Gambar 5. Indeks bias pada madu 

 

Indeks bias pada zat cair sangat 

dipengaruhi oleh kerapatan pada zat 

tersebut, semakin tinggi nilai indeks 

bias maka semakin tinggi nilai 

kerapatannya.Nilai indeks bias yang 

sangat tinggi terdapat pada sampel B 

dikarenakan memiliki warna yang 

coklat gelap dikarenakan sampel 

madu B memiliki jumlah partikel 

yang lebi rapat, sedangkan nilai 

indeks bias yang terendah memiliki 

warna yang coklat terang ini bisa 

sebagai pengaruh nilai indeks bias 

pada madu. Data diatas dapat dilihat 

bahwa setiap sampel madu memiliki 

indeks bias yang berbeda. perbedaan 

indeks bias pada zat cair disebabkan 

oleh adanya kerapatan, dimana 

semakin besar kerapatan maka 

volumenya akan semakin kecil.  

Perbedaan indeks bias pada zat 

cair bisa disebabkan juga oleh 

perbandingan kecepatan cahaya pada 

masing-masing sampel dengan 

kerapatan cahaya di dalam ruang 

hampa udara. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai rata-rata densitas madu 

dari yang tertinggi sampai 

terendah berturut-turut, yaitu 

1331,25 kg/m
3
, 1296,5 

kg/m
3
,1241,75 kg/m

3
 dan 1153 

kg/m
3
. Madu yang memiliki 

densitas paling tinggi berarti 

memiliki jumlah partikel atau 

jumlah molekul paling banyak 

2. Nilai rata-rata viskositas madu 

dari yang tertinggi sampai yang 

terendah berturut-turut, yaitu  

3,631 poise, 2,843 poise, 1,643 

poise dan 1,257 poise. Sampel 

madu yang memiliki nilai 

viskositas paling tinggi 

dikarenakan memiliki densitas 

yang paling besar, hal ini berarti 

jumlah molekul yang terkandung 

dalam satuan volume lebih 

banyak dibandingkan dengan 

madu yang lain. Hubungan 

viskositas dengan densitas madu 

dapat dilihat pada Gambar 3, hal 

ini dapat diliat bahwa nilai 

viskositas berbanding lurus 

dengan densitas pada madu. 

3. Konduktivitas listrik rata-rata 

tertinggi terdapat pada sampel C 

atau madu yang tidak memiliki 

nomor BPOM sebesar 54,4×10
-6

 

s/cm sedangkan yang terendah 

terdapat pada sampel D atau 

madu yang diperas sebesar 

36×10
-6

 s/cm. pada sampel A 

dan B memiliki konduktivitas 

listrik sebesar 29,8×10
-6

 s/cm 

dan 31,8×10
-6

 s/cm. Nilai 

konduktivitas listrik pada madu 

berbanding lurus dengan 
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densitas pada madu, dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

4. Nilai indeks bias rata-rata dari 

yang tertinggi sampai yang 

terendah berturut-turut, yaitu 

1,5006, 1,4714, 1,4602 dan 

1,426.  Nilai indeks bias yang 

sangat tinggi terdapat pada 

sampel B dikarenakan memiliki 

warna yang coklat gelap 

dikarenakan sampel madu B 

memiliki jumlah partikel yang 

lebi rapat, sedangkan nilai 

indeks bias yang terendah 

memiliki warna yang coklat 

terang ini bisa sebagai pengaruh 

nilai indeks bias pada madu. 

Hubungan indeks bias madu 

dengan densitas dapat dilihat 

pada Gambar 5. 

5. Perbedaan madu asli (sampel A) 

dengan madu yang beredar di 

pasaran Kota Pekanbaru dapat 

dilihat pada Tabel . Perbedaan 

madu asli dengan yang beredar 

di Kota Pekanbaru tidak hanya 

di teliti dari segi kekentalan atau 

viskositas. Berdasarkan hasil 

penelitian madu yang baik 

digunakan adalah madu yang 

memiliki nilai konduktivitas 

listrik dan indeks bias yang 

paling rendah pada madu, yaitu 

pada sampel A atau madu asli 

sialang. 
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