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ABSTRAK 
 

Madu dan pollen secara empiris dapat meningkatkan stamina. Madu dan 
pollen diuji efek toniknya dengan metode Natatory Exhaustion. Madu yang 
digunakan pada konsentrasi 50 mg/20 g BB sedangkan seri konsentrasi pollen 
30 mg dan 60 mg/20 g BB dengan kontrol negatif aquadest 0,5 mL/20 g BB. 
Pengamatan dilakukan dengan melihat kemampuan aktifitas fisik hewan uji dari 
pertahanan tubuh pada waktu tenggelam. Hasil penelitian dari kombinasi sediaan 
uji menunjukkan bahwa pollen dengan dosis 60 mg/20 g BB dapat meningkatkan 
efek tonik dari madu sebesar 3,766 ± 4,75 menit. Hasil data yang telah dianalisis 
pada uji statistik Mann Whitney dengan taraf kepercayaan 95% terbukti signifikan 
P<0,05. 

 
Kata kunci : Madu, Pollen, Efek tonik, Mencit jantan galur Swiss Webster 
  

ABSTRACT 
 

Honey and pollen has empirically as to increase stamina. Honey and 
pollen tested of tonic effect by Natatory Exhaustion method. Honey used at a 
concentration of 50 mg/20 g BB whereas series concentration the pollen of 30 mg 
and 60 mg/20 g BB with a negative control by aquadest 0.5 mL/20 g BB. 
Observation is taken the ability of the tester animal based on their body defense 
when they put in to the water. The results of the test showed that the combination 
preparations with a dose pollen of 60 mg/20 g BB can increase the effect tonic of 
the honey around 3,766 ± 4,75 minute. The results of the data that has been 
analyzed in a statistical test Mann Whitney the level of 95% proved to be 
significantly P<0,05. 
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PENDAHULUAN 

Manusia sudah mempunyai pengetahuan dan cara pengobatan yang 

mereka peroleh berdasarkan pengalaman sebelum islam ada. Hal ini dinamakan 

pengobatan tradisional dimana pengobatan yang menggunakan bahan dari 

tanaman berkhasiat obat sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Secara umum 

paham ini disebut herbalisme, yaitu satu usaha memperbaiki fungsi tubuh 

menggunakan bahan tumbuh-tumbuhan (memberikan bahan-bahan pengobatan 

secara alamiah), baik berasal dari satu tumbuhan maupun dari ramuan beberapa 

tumbuhan. Agama islam telah mengajarkan banyak metode pengobatan 

sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah pengobatan 

dengan media madu. Beliau bersabda, hendaknya kalian menggunakan dua 

obat, yaitu: Madu dan Al-Qur’an. Madu adalah obat untuk segala jenis penyakit, 

sedangkan Al-Qur’an adalah obat untuk penyakit yang ada dalam jiwa. Allah 

berfirman dalam Q.S An-Nahl (16:68) yang berbunyi “Dan Tuhanmu 

mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-

pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia’’(Ihsan, 2011). 

Madu adalah suatu zat kental manis yang dibuat oleh lebah dengan jalan 

fermentasi dari nektar bunga di dalam saluran pencernaan lebah setelah 

mengalami perubahan. Suranto (2004) menyatakan bahwa madu berkhasiat 

untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan 

stamina. Madu juga mengandung unsur makanan yang luar biasa walaupun 

kadarnya kecil, sehingga bisa digunakan sebagai tonik alami (Baskhara, 2008). 

Keunggulan lain yang dimiliki madu adalah aroma dan cita rasa yang khas, maka 

madu sering digunakan untuk penyedap makanan, bahan kosmetik dan obat-

obatan. Selain madu sebagai hasil utama lebah, ada juga hasil samping dari 

lebah salah satunya berupa pollen. Pollen atau tepung sari bunga yaitu suatu 

hasil alam yang terdapat pada kepala putik bunga dalam bentuk butir-butir 

serbuk halus (Murtidjo, 1994).  

Pollen bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, memacu vitalitas 

dan kesehatan tubuh. Pollen juga sebagai antioksidan, antibakteri dan mencegah 

pertumbuhan kanker. Pollen sangat direkomendasikan sebagai makanan untuk 

menanggulangi stress dan kelelahan atau sebagai efek tonik (Ihsan, 2011). 

Istilah tonik biasanya digunakan sebagai efek yang memacu dan memperkuat 

semua system organ serta menstimulasi perbaikan sel-sel tonus otot. Obat-obat 
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yang menyebabkan efek tonik tersebut digolongkan sebagai tonikum. Efek tonik 

ini dapat terjadi karena efek stimulan yang dilakukan terhadap sistem syaraf 

pusat (Wahyuni dan Kusumawati, 2008). 

Kombinasi pollen dengan madu dapat digunakan untuk mengobati 

hipertonik yaitu suatu keadaan tekanan osmotik di dalam tubuh lebih tinggi 

daripada tekanan di luar tubuh, mencegah pendarahan otak dan melindungi 

selaput jantung karena mengandung vitamin A, B, C, dan P yang tinggi. Tujuan 

dari kombinasi ini diharapkan sediaan uji (madu dan pollen) yang memiliki 

beberapa kandungan senyawa didalamnya dengan dosis terendah mampu 

memberikan efek stamina yang lebih cepat dari sediaan tunggal. Namun, 

pemanfaatan pollen sebagai obat belumlah diterima semua kalangan (Sarwono, 

2003). Hasil penelitian Sambodo (2009) menunjukkan bahwa madu dengan 

dosis 200 mg/20 g BB menimbulkan efek tonik yang dibuktikan dengan 

penambahan waktu lelah sebesar 0,83 menit dari selisih waktu lelah sebelum 

dan sesudah perlakuan pada mencit putih jantan galur Swiss Webster dengan 

menggunakan metode Natatory Exhaustion. Limanjaya (2009) menunjukkan 

bahwa manfaat pollen selain penambah energi, pollen dengan konsentrasi 40% 

efektif dapat mempercepat proses pembentukan sel osteoblas dengan 

meningkatkan jumlah sel osteoblas yang selanjutnya dapat mempercepat proses 

penyembuhan luka pada tikus wistar. Sejauh ini penggunaan pollen dan madu 

sebagai penguat tenaga (tonikum) didasarkan atas pengalaman empiris 

sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mendapat data ilmiah mengenai 

efeknya. Dari uraian di atas, hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai data 

preklinis ilmiah untuk membuktikan bahwa kombinasi dari madu dan pollen 

berpotensi sebagai penguat tenaga (tonikum). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Kategori Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian eksperimental 

dengan rancangan penelitian acak lengkap pola searah. 

Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat gelas, 

timbangan hewan uji (Triple Beam Balance MB-2610, China), stop watch, spuit 
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peroral, timbangan analitik, kompor listrik, tangki air (reservoir), pembuat 

gelombang tiruan (Aquilla P1200).  

2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah Madu Lengkeng dan Bee Pollen Dari 

Spesies Lebah (Apis mellifera) yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dari Istana Lebah, Batang, Jawa Tengah yang dipilih dari kualitas murni, hewan 

uji mencit putih jantan galur Swiss Webster diperoleh dari peternakan tikus putih 

dan mencit (mister tiput) Gunungpati Semarang dengan rentang berat badan 20-

30 gram yang berumur 2-3 bulan, aquadest dan air. 

Jalannya Penelitian 

1. Penyiapan Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan adalah mencit putih jantan galur Swiss 

Webster yang sehat, hewan uji yang menunjukkan kelainan (sakit) tidak 

diikutsertakan dalam perlakuan. Berat badan hewan uji standar 20-30 g dengan 

usia berkisar 2-3 bulan. Hewan uji diaklimatisasi atau diadaptasikan selama 1 

minggu dalam kandang hewan uji Fakultas Farmasi UMS dari tempat asal 

sebelum dilakukan pengujian efek tonik. tujuan dari diaklimatisasi pada hewan uji 

untuk penyesuaian pada iklim yang berlainan. Hewan uji dipuasakan selama 12 

jam atau 1 malam sebelum diujicobakan yang hanya diberi minum aquadest. 

2. Penentuan Dosis 

a. Dosis Pollen 

Dosis pollen ditetapkan atas dasar dosis pemakaian yang digunakan 

untuk manusia yang dikonversi ke mencit. Variasi dosis yang digunakan pada 

penelitiam ini dimulai dari 4 mg, 8 mg, 15 mg, 30 mg, dan 60 mg/20 g BB. 

b. Dosis Madu 

Dosis madu yang terbukti sebagai efek tonik dari dosis terendah 

berdasarkan penelitian Sambodo (2009) adalah 200 mg/20 g BB. Variasi dosis 

madu yang digunakan pada penelitian ini adalah 50 mg dan 100 mg/20 g BB. 

3. Pembuatan Sediaan Uji 

Pollen dan madu diberikan dalam bentuk larutan dengan cara 

ditambahkan aquadest. Larutan stock madu dibuat sebanyak 10,0 mL dengan 

volume pemberian setiap hewan uji sebanyak 0,5 mL pada tiap seri konsentrasi 

dosis 50 mg dan 100 mg/0,5 mL dengan cara menimbang madu sebanyak 1 g 

dan 2 g yang akan dilarutkan dengan aquadest hangat, kemudian ditambahkan 
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aquadest 10,0 mL. Untuk pembuatan larutan stock pollen sama dengan cara 

pembuatan larutan stock madu. 

4. Perlakuan Terhadap Hewan Uji 

a. Adaptasi hewan uji 

Semua hewan uji dipuasakan terlebih dahulu hanya diberi minum 

aquadest selama 12 jam atau 1 malam. Hewan uji ditimbang bobotnya sebelum 

perlakuan agar sesuai dengan bobot yang diinginkan (24-30 g), jika bobot hewan 

uji tidak memenuhi range yang diinginkan maka hewan uji tersebut tidak 

diikutsertakan dalam percobaan. 

b. Pengamatan waktu lelah 

Semua hewan uji sebelum diberi perlakuan terlebih dahulu direnangkan 

dalam reservoir. Setelah hewan uji lelah (membiarkan kepalanya di bawah 

permukaan air dengan posisi kepala dan ekor vertikal selama lebih dari 7 detik), 

diangkat dari reservoir dan dicatat waktunya sebagai waktu lelah pertama (T1) 

atau waktu dicatat pada saat pertama kali hewan uji direnangkan hingga timbul 

kelelahan disebut waktu lelah pertama (T1) dan mencit diistirahatkan selama 40 

menit sambil dikeringkan. Hewan uji diberikan perlakuan dosis setelah waktu 

yang diistirahatkan selesai dan diistirahatkan kembali selama 30 menit untuk 

waktu absorpsi. Tiga puluh menit kemudiaan mencit direnangkan kembali sampai 

timbul kelelahan dan dicatat waktunya sebagai (T2) atau waktu dimana mencit 

direnangkan kembali untuk yang kedua kalinya hingga timbul kelelahan disebut 

waktu lelah kedua (T2). Selisih waktu lelah antara sebelum (T1) dan sesudah (T2) 

perlakuan dicatat sebagai data kuantitatif yang akan dianalisis lebih lanjut. 

c. Orientasi dosis pollen 

Hewan uji berjumlah 15 ekor dibagi dalam 5 kelompok, dalam setiap 

kelompok terdiri dari 3 ekor hewan uji. Masing-masing kelompok diberikan 

perlakuan dari seri konsentrasi dosis pollen yang telah ditentukan. 

Kelompok I     : Pollen dosis 4 mg/20 g BB  

Kelompok II    : Pollen dosis 8 mg/20 g BB 

Kelompok III : Pollen dosis 15 mg/20 g BB 

Kelompok IV   : Pollen dosis 30 mg/20 g BB 

Kelompok V  : Pollen dosis 60 mg/20 g BB 

Dihitung waktu lelah sebelum dan sesudah perlakuan terhadap hewan uji. 
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d. Orientasi dosis madu 

Hewan uji berjumlah 6 ekor dibagi dalam 2 kelompok yang terdiri dari 3 

ekor hewan uji. Sebelum diberi perlakuan dilakukan adaptasi pada semua hewan 

uji yang akan diujicobakan. Kelompok I diberikan dosis 50 mg/20 g BB dengan 

volume pemberian 0,5 mL. Kelompok II merupakan kelipatan dari dosis 

sebelumnya yaitu 100 mg/20 g BB dengan volume pemberian yang sama pada 

tiap hewan uji. Dihitung waktu lelah sebelum dan sesudah perlakuan terhadap 

hewan uji. 

e. Kombinasi dosis madu dan pollen 

Dosis kombinasi yang digunakan adalah dosis yang efektif dari hasil 

orientasi tiap dosis yang berpotensi menimbulkan efek tonik pada hewan uji yang 

dibuktikan dari selisih waktu lelah sebelum dan sesudah perlakuan. Hewan uji 

berjumlah 30 ekor terbagi dalam 6 kelompok masing-masing kelompok terdiri dari 

5 ekor mencit. Kelompok I diberi aquadest sebagai kontrol negatif (-) dan 

Kelompok II-VI hewan uji diberikan perlakuan sesuai dosis yang telah ditentukan. 

Sebelum diberi perlakuan dilakukan adaptasi pada semua hewan uji yang akan 

diujicobakan. Pemberian dosis sesuai dengan pengelompokan dibawah ini : 

Kelompok I : Aquadest 0,5 mL/20 g BB sebagai kontrol negatif (-) 

Kelompok II : Madu dosis 50 mg/20 g BB 

Kelompok III : Pollen dosis 30 mg/20 g BB 

Kelompok IV  : Pollen dosis 60 mg/20 g BB 

Kelompok V  : Kombinasi pollen dosis 30 mg/20 g BB dan madu 50 mg/20 g BB 

Kelompok VI : Kombinasi pollen dosis 60 mg/20 g BB dan madu 50 mg/20 g BB 

Dihitung waktu lelah sebelum dan sesudah perlakuan terhadap hewan uji. Selisih 

waktu lelah dilanjutkan dengan uji analisis statistik Kolmogorov Smirnov terhadap 

hewan uji pada semua kelompok. 

Analisis Hasil 

Hasil selisih waktu lelah pada penelitian ini tidak memenuhi syarat 

parametris yaitu tidak terdistribusi normal meskipun dengan peningkatan dosis 

hingga 60 mg/20 g BB pada pollen dari uji kombinasi. Hal ini akan ditunjukkan 

dari hasil analisis statistik Kolmogorov-Smirnov test dan dilanjutkan dengan uji 

Kruskall Wallis dan Mann Whitney dengan taraf kepercayaan 95%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Orientasi 

Pada penelitian ini, hewan uji yang digunakan adalah mencit putih jantan 

galus swiss dengan berat badan yang diujikan 24-30 g. Sebelum perlakuan, 

mencit terlebih dahulu dipuasakan selama 12 jam atau semalaman yang hanya 

diberi minum aquadest. Cara ini mampu mengurangi pengaruh dari makanan 

yang dikonsumsi hewan uji. Uji orientasi dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui dosis efektif terkecil yang mampu menimbulkan efek tonik pada 

hewan uji. Sediaan uji yang digunakan adalah madu dan pollen yang diberikan 

dalam bentuk larutan. Pelarut yang dipakai pada penelitian ini berupa aquadest 

yang juga digunakan sebagai kontrol negatif. Aquadest dipilih karena merupakan 

pelarut universal, tidak mengubah pH larutan, harganya murah dan mudah 

diperoleh (Rahardjo dan Djufri, 2011). Kontrol negatif dimaksudkan untuk melihat 

bahwa pelarut aquadest yang digunakan tidak berkhasiat sebagai efek tonik. 

Pengujian efek tonik dilakukan untuk mengetatui peningkatan aktifitas fisik 

hewan uji setelah perlakuan, dengan cara merenangkan hewan uji dalam tangki 

air yang diberi gelombang hingga timbul kelelahan. Kelelahan yang ditimbulkan 

dengan cara merenangkan hewan uji mengacu pada metode Natatory 

Exhaustion (Turner, 1965). Metode ini merupakan salah satu metode skrining 

farmakologi yang dilakukan dengan menguji suatu sediaan uji yang memiliki 

khasiat sebagai efek tonik. Suatu sediaan yang berefek tonik bermanfaat untuk 

meningkatkan dan memulihkan stamina serta menyegarkan tubuh, sehingga 

energi dan vitalitas akan selalu terjaga (Depkes, 1997). Hasil orientasi pollen 

tidak menunjukkan adanya peningkatan waktu lelah pada hewan uji, yang 

dibuktikan dengan melihat perbedaan waktu lelah sebelum dan sesudah 

perlakuan. Waktu lelah ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh kelelahan yang 

terjadi setelah diberi perlakuan. 

Pada hasil orientasi membuktikan bahwa hasil dari dosis 4 mg, 8 mg, dan 

15 mg/20 g BB mengalami penurunan waktu lelah setelah diberi perlakuan. Hal 

ini disebabkan dosis yang diberikan terlalu kecil sehingga dosis tersebut belum 

mampu untuk menimbulkan efek tonik pada hewan uji. Dosis tersebut harus 

ditingkatkan hingga mencapai efek yang diinginkan. Hasil peningkatan dosis 30 

mg dan 60 mg/20 g BB pada sediaan pollen memperlihatkan adanya 

penambahan waktu lelah yang dapat dilihat pada (tabel 2). Penambahan waktu 
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lelah ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan stamina tubuh untuk 

mempertahankan diri dari tenggelam, sehingga bisa dikatakan pada dosis 

tersebut dapat menyebabkan efek tonik pada hewan uji. Dosis pollen 30 mg/20 g 

BB bisa dikatakan dosis terkecil efektif yang dapat menimbulkan efek tonik. 

Kecilnya selisih waktu lelah yang diperoleh menandakan awal timbulnya 

kemampuan efek tonik pada hewan uji. Semakin besar selisih waktu yang 

diperoleh maka semakin besar pula pengaruh efek tonik yang akan ditimbulkan. 

Dosis madu yang akan diorientasikan adalah 50 mg dan 100 mg/20 g BB. 

Dosis yang digunakan mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu dibawah 

dosis terendah pada penelitian Sambodo (2009). Pemberian pada dosis 50 

mg/20 g BB telah memberikan penambahan waktu lelah yang diperlihatkan pada 

hewan uji, dengan adanya penambahan waktu lelah tersebut dapat menunjukkan 

bahwa madu dengan dosis 50 mg/20 g BB mempunyai efek tonik.  

Tabel 2. Dosis sediaan uji yang memberikan penambahan waktu lelah pada setiap kelompok hewan uji 
(n=3)    

Hewan 
Uji 

Perlakuan (mg/20 g BB) 

Madu (50 mg) Madu (100 mg) Pollen (30 mg) Pollen (60 mg) 

T1 T2 Selisih T1 T2 Selisih T1 T2 Selisih T1 T2 Selisih 

1 2,54 3,19 0,42 2,08 2,44 0,60 2,27 2,56 0,48 1,34 1,54 0,34 
2 2,31 3,59 1,46 3,15 4,57 1,70 2,16 3,31 1,26 5,13 5,41 0,48 
3 3,00 3,37 0,62 4,23 5,32 1,15 2,60 2,53 0,78 2,55 3,08 0,21 

Rerata 2,62 3,38 0,83 3,15 4,11 1,15 2,34 2,80 0,84 3,01 3,34 3,34 

Tabel 2 menunjukkan hasil orientasi sediaan uji pada madu dosis 50 mg, 

100 mg/20 g BB dan pollen 30 mg, 60 mg/20 g BB memperlihatkan adanya 

peningkatan waktu renang hewan uji sehingga dapat dikatakan madu dengan 

selisih rata-rata waktu lelah masing-masing 0,83 dan 1,15 menit dan pollen 0,84 

dan 3,34 menit dapat meningkatkan stamina (efek tonik) dari setiap kelompok 

hewan uji. Hal ini menggambarkan bahwa besarnya selisih waktu yang diperoleh 

maka semakin tinggi pula efek tonik yang ditimbulkan atau semakin besar 

penambahan waktu renang hewan uji. Hasil uji Kolmogorov Smirnov 

menunjukkan bahwa data yang diperoleh terdistribusi normal (P>0.05) sehingga 

hasil pada orientasi dengan dosis terkecil efektif mampu memberikan 

penambahan waktu lelah pada mencit jantan dan bisa dikatakan mempunyai 

efek tonik. 

Uji Kombinasi 

Uji kombinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan 

efek tonik madu. Hasil uji diamati dari perbedaan waktu lelah sebelum dan 

sesudah perlakuan. Efek yang dihasilkan dari uji kombinasi ini diharapkan pollen 
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mampu meningkatkan efek tonik dari madu. Kombinasi pollen dan madu 

dilakukan pada 2 dosis yang berbeda, yaitu kombinasi pertama dengan pollen 

dosis 30 mg/20 g BB dan madu dosis 50 mg/20 g BB. Hasil kombinasi dari dosis 

ini mampu meningkatkan efek tonik madu secara nyata, hal ini dapat dilihat dari 

penambahan waktu lelah setelah perlakuan. Sedangkan kombinasi kedua 

dengan pollen dosis 60 mg/20 g BB dan madu dosis 50 mg/20 g BB merupakan 

kelipatan dari dosis kombinasi pollen sebelumnya. Hasil dari kombinasi ini juga 

mampu meningkatkan efek tonik madu. Perbedaan selisih waktu ini 

menggambarkan bahwa semakin lama waktu lelah yang dialami hewan uji maka 

semakin besar efek tonik yang ditimbulkan. Hal ini membuktikan dari kedua hasil 

kombinasi dengan dosis pollen yang berbeda mampu memperpanjang waktu 

lelah dari tenggelamnya hewan uji. Perpanjangan waktu lelah mencit dapat 

dilihat pada tabel 4 dan gambar 1. 

Tabel 3. Data waktu renang hewan uji sebelum dan setelah perlakuan pada setiap kelompok (n=5) 

Hewan Uji 

Perlakuan (mg/20 g BB) 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III 

T1 T2 Selisih T1 T2 Selisih T1 T2 Selisih 

1 4,20   4,17 -0,05 1,54 2,19 0,42 2,27 2,56 0,48 
2 14,25 13,45 -0,67 2,02 3,14     1,20 2,16 3,31 1,26 
3   8,47 6,10    -2,60 1,23 2,09 0,77    2,60 2,53 0,78 
4   8,37 11,18  2,67 1,39 2,06 0,45 4,44 3,59  -0,75 
5   11,20   9,53 -1,45 3,03 4,14 1,18 3,48 4,00 0,20 

Rerata 9,298 8,886 -0,420 1,842 2,724 0,804 2,990 3,198 0,394 
SD 3,73 3,76 1,97 0,73 0,91 0,38 0,96 0,64 0,75 

 
Tabel 3. Data waktu renang hewan uji sebelum dan setelah perlakuan pada setiap kelompok (n=5) 

Hewan Uji 

Perlakuan (mg/20 g BB) 

Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI 

T1 T2 Selisih T2 T1 Selisih T1 T2 Selisih 

1 1,32 2,07 0,59 2,14 2,46 0,53 2,05 2,45 0,67 
2 3,06 2,40 -0,44 2,13 3,35 1,37 3,13 4,43 1,50 
3 1,34 1,54 0,34 1,31 2,18 0,78 2,00 4,23 2,38 
4 5,13 5,41 0,48 1,47 7,01 5,24 4,25   16,36  12,18 
5 2,55 3,08 0,21 2,24 3,37 1,22 5,58 8,04 2,10 

Rerata 2,680 2,900 0,236 1,858 3,674 1,828 3,402 7,102 3,766 
SD 1,56 1,51 0,40 0,43 1,94 1,94 1,53 5,56 4,75 

(-)   : Tidak ada penambahan waktu lelah 
Kelompok I : Aquadest 0,5 mL/20 g BB (kontrol negatif) 
Kelompok II : Madu dosis 50 mg/20 g BB 
Kelompok III : Pollen dosis 30 mg/20 g BB  
Kelompok IV : Pollen dosis 60 mg/20 g BB 
Kelompok V : Pollen dosis 30 mg/20 g BB dan Madu dosis 50 mg/20 g BB 
Kelompok VI : Pollen dosis 60 mg/20 g BB dan Madu dosis 50 mg/20 g BB 
 

 

(-) : Tidak ada penambahan waktu lelah 
 * : mampu menambah waktu lelah dengan nilai signifikansi P<0,05 

Tabel 4. Hasil (𝐱 ±  𝐒𝐃) perpanjangan waktu lelah mencit jantan 
dari semua perlakuan (n=5) 

Perlakuan (mg/20 g BB) Selisih  𝑥  ± SD 

Kontrol negatif -0,420 ± 1,97 
Madu 50 mg/20 g BB  0,804 ± 0,38 
Pollen 30 mg/20 g BB  0,394 ± 0,75 
Pollen 60 mg/20 g BB  0,236 ± 0,40 
Pollen 30 mg/20 g BB dan Madu 50 mg/20 g BB 1,828 ± 1,94 
Pollen 60 mg/20 g BB dan Madu 50 mg/20 g BB    3,766 ± 4,75 * 
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Kontrol negatif :Tidak ada penambahan waktu lelah 
Kombinasi 1 : Pollen dosis 30 mg/20 g BB dan Madu dosis 50 mg/20 g BB 
Kombinasi 2 : Pollen dosis 60 mg/20 g BB dan Madu dosis 50 mg/20 g BB 
 

Gambar 1. Histogram hubungan antara selisih waktu lelah dengan perlakuan pada semua kelompok 
hewan uji 

 

Tabel 4 dan gambar 1 memperlihatkan adanya perbedaan waktu lelah 

setiap perlakuan pada semua hewan uji. Ini dibuktikan pada dosis tunggal madu 

50 mg/20 g BB, pollen dengan seri konsentrasi 30 mg dan 60 mg/20 g BB 

setelah perlakuan memberikan perbedaan selisih waktu lelah yang nyata 

dibandingkan dengan kontrol negatif (aquadest). Setiap kelompok perlakuan 

mempunyai hasil efek tonik yang diperoleh berbeda secara bermakna terhadap 

kontrol negatif, sehingga semua kelompok mempunyai efek tonik yang nyata 

terkecuali pada kelompok kontrol negatif. Perbandingan antara kelompok yang 

diberikan sediaan uji terhadap kontrol negatif dimaksudkan untuk mengetahui 

ada tidaknya efek tonik pada kelompok tersebut.  

Pollen digolongkan dalam obat tradisional, walaupun banyak orang yang 

beranggapan bahwa penggunaan obat tradisional lebih aman dari obat sintesis 

bukan berarti tidak memiliki efek samping yang merugikan (Pramono, 2010) 

sehingga penggunaan dosis tunggal maupun kombinasi perlu diperhatikan pula 

tingkat keamanannya dalam upaya kesehatan. Dosis kombinasi setelah 

perlakuan memberikan waktu lelah yang lebih lama, sehingga pengaruh efek 

tonik yang ditimbulkan juga lebih besar dibandingkan dengan dosis perlakuan 

lainnya. Semakin tinggi konsentrasi dosis pollen pada kombinasi maka waktu 

lelah yang ditimbulkan juga semakin lama. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil kombinasi 

tersebut pollen memberikan peningkatan efek tonik madu yang lebih besar 

terhadap mencit jantan galur Swiss Webster. Besarnya efek tonik yang 

ditimbulkan dari kombinasi disebabkan adanya beberapa kandungan senyawa 
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pollen yang dilaporkan sebagai pemicu efek tonik. Beberapa kandungan 

senyawa pada pollen dengan konsentrasi kadar tertinggi dari semua komponen 

adalah 50% mengandung polisakarida (Stockton, 2009) dan 50% dari asam 

amino (Szczesna, 2006). Polisakarida dan asam amino yang terkandung pada 

pollen diduga bertanggung jawab pada timbulnya efek tonik dari hewan uji. 

 Polisakarida memiliki mekanisme aksi sebagai sumber energi dimana 

terdapat penguat testkur yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, tetapi merupakan 

serat-serat (dietary fiber) yang dapat menstimulasi enzim-enzim pencernaan. 

Polisakarida terdiri dari rantai monosakarida yang lebih panjang. Monosakarida 

terdiri dari komponen gula yang penting yaitu glukosa, fruktosa dan galaktosa. 

Jenis gula yang dominan dalam hampir semua madu adalah levulosa dan hanya 

sebagian kecil madu yang kandungan dekstrosanya lebih tinggi dari levulosa. 

Dalam pencernaan glukosa atau dekstrosa akan dipecah menjadi glukosa dan 

fruktosa. Fruktosa atau levulosa terdapat bersama glukosa dalam buah dan 

sayuran terutama dalam madu (Winarno, 2004 cit Septorini, 2008). Jadi fruktosa 

dari karbohidrat yang terdapat dalam madu dapat memulihkan stamina yang 

telah terkuras selama proses renang hewan uji. 

Asam amino yang berasal dari makanan (diet) dan pemecahan protein 

tubuh selanjutnya dibawa oleh sirkulasi darah ke dalam gudang penimbunan 

asam amino yaitu darah dan cairan jaringan, yang pada akhirnya digunakan 

untuk mengganti jaringan yang rusak dan jika diperlukan dapat diubah menjadi 

sumber energi (Baret, 1986). Qamer et al., (2007) membuktikan bahwa sampel 

madu pakistan dari spesies lebah Apis mellifera dengan 17 asam amino 

mengandung prolin 83% dalam 35,6 mg/100 g paling dominan dari madu bunga 

matahari yang diikuti dengan asam aspartat 26% dalam 8,7 mg/100 g dan asam 

glutamat 17% dalam 5,8 mg/100 g dari madu phulai.  

Kombinasi dari sediaan uji yang dapat memulihkan stamina lebih cepat 

dibanding sediaan tunggal karena madu yang larut sempurna dapat langsung 

diserap oleh darah dan cepat menghasilkan energi. Sedangkan pollen yang 

dalam bentuk larutan tidak dapat larut secara sempurna maka akan lambat untuk 

diserap oleh darah sehingga pollen dapat menggantikan energi dari madu yang 

telah berkurang selama aktivitas. Dari gambaran ini dapat dikatakan bahwa 

sediaan kombinasi sangat cocok untuk para atlet, khususnya dalam memenuhi 

kebutuhan energi yang lebih banyak. 
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 Kombinasi 1 : Pollen dosis 30 mg/20 g BB dan Madu dosis 50 mg/20 g BB 
 Kombinasi 2 : Pollen dosis 60 mg/20 g BB dan Madu dosis 50 mg/20 g BB 

 
                Gambar 2. Histogram peningkatan efek tonik pada madu dan kelompok kombinasi 

 

Pengaruh bee pollen terhadap efek tonik madu dapat ditunjukkan pada 

gambar 2. Hasil selisih waktu lelah rata-rata yang diperoleh dari dosis kombinasi 

1 sebesar 1,828 menit dan waktu lelah untuk dosis kombinasi 2 sebesar 3,766 

menit. Peningkatan selisih waktu lelah ini terbukti memberikan pengaruh efek 

tonik madu pada hewan uji sebesar ± 2 menit.   

Hasil uji Mann whitney memberikan adanya empat perbedaan yang 

menunjukkan hasil signifikan (P<0.05) pada semua kelompok. Keempat 

perbedaan tersebut diantaranya madu dosis 50 mg/20 g BB dengan kombinasi 2 

yang memberikan perbedaan nilai signifikan sebesar P=0.047, pollen dosis 30 

mg/20 g BB dengan kombinasi 2 memberikan nilai P=0.028, pollen dosis 60 

mg/20 g BB dengan kombinasi 1 memberikan nilai P=0.016, dan pollen dosis 60 

mg/20 g BB dengan kombinasi 2 memberikan nilai signifikan sebesar P=0.009. 

semua hasil pengujian data yang terbukti mengalami perpanjangan waktu lelah 

dengan uji statistik yang signifikan adalah (P<0.05) dan hasil uji ini dapat 

dikatakan bahwa sediaan uji mempunyai efek sebagai penguat tenaga (tonikum). 

Diharapkan pollen dan madu bisa menjadi salah satu alternatif terapi tradisional 

disemua kalangan masyarakat untuk memenuhi asupan stamina tubuh dan 

memelihara kesehatan tubuh dari aktifitas fisik yang menurun seiring dengan 

kegiatan yang dilakukan setiap harinya. 
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KESIMPULAN 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pollen dengan dosis 60 mg/20 g BB 

dan madu dengan dosis 50 mg/20 g BB mampu menambah waktu lelah mencit 

sebesar 3,766 ± 4,75 menit yang dibuktikan dari selisih waktu lelah mencit dan 

signifikan P=0.047 (P<0.05) dari hasil uji Mann Whitney, sehingga pada 

kombinasi pollen dan madu dari dosis di atas mempunyai efek tonik (penguat 

tenaga) pada mencit putih jantan galur Swiss Webster. 

 

SARAN 

1. Perlu dilakukan pengujian yang spesifik terhadap pollen dan madu mengenai 

senyawa yang bertanggung jawab memberikan efek tonik. 

2. Perlu dilakukan pengujian efektivitas dosis terkecil dari kombinasi. 
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