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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 merupakan suatu hasil alam yang terdapat pada kepala putik 
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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 

direkomendasikan sebagai makanan untuk menanggulangi stress dan kelelahan atau 

tonik (Ihsan, 2011). Istilah tonik biasanya digunakan sebagai efek yang memacu dan 

memperkuat semua sistem organ serta menstimulasi perbaikan sel-sel tonus otot. 

Obat-obat 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 dimana 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 

sebesar 0,83 menit yang dibuktikan dari perbedaan 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). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahannya 

sebagai berikut: Bagaimana pengaruh bee pollen terhadap efek tonik madu pada 

mencit putih jantan galur Swiss Webster? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bee pollen 

terhadap efek tonik madu pada mencit putih jantan galur Swiss Webster. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Madu 

a. Uraian Tentang Madu 

Lebah madu memperoleh sebagian energi dari karbohidrat dalam bentuk gula. 

Dalam koloni lebah madu, pada dasarnya madu merupakan sumber energi, bahan 

yang diubah menjadi lemak dan glikogen serta makanan utama bagi lebah yang hidup 

dalam koloni tersebut. Bentuk madu berupa cairan kental alami dengan bahan baku 

nektar sewaktu musim tumbuhan berbunga yang secara umum berasa manis. Nektar 

adalah senyawa kompleks yang dihasilkan kelenjar tanaman dalam bentuk larutan 

gula (Sarwono, 2003). Namun, karena sering kali produksi madu dalam koloni 

tersebut melebihi kebutuhan maka manusia mengambil (memanfaatkan) madu 

tersebut untuk beragam keperluan dan kebutuhan (Ihsan, 2011).  

Secara keseluruhan madu tidak mengadung unsur berbahaya, faktanya belum 

ada seorangpun dari kalangan peneliti dan dokter yang menyatakan bahwa madu 

dapat menimbulkan efek buruk tertentu jika digunakan sebagai obat ataupun terapi 

penyembuhan penyakit. Hampir seluruh zat yang terkandung di dalam madu dapat 

terserap oleh tubuh karena zat ini berasimilasi dalam tubuh tidak memerlukan 

aktivitas pencernaan yang berat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, madu ternyata tidak sekedar pemanis yang melezatkan makanan dan 
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minuman, tetapi terdapat pula beragam zat yang sangat bermanfaat bagi manusia, 

baik untuk vitalitas maupun penyembuhan bagi para penderita sakit (Ihsan, 2011). 

Madu tersusun atas senyawa gula, karbohidrat, vitamin, enzim, asam organik 

(asam glutamat) serta sejumlah mineral yang komposisinya berubah-ubah sesuai 

dengan kualitas nektar dan serbuk sari (Baskhara, 2008). Madu murni menurut 

Farmakope Indonesia (1979) adalah madu yang diperoleh dari sarang lebah madu 

Apis mellifera dan spesies lainnya yang telah dimurnikan dengan pemanasan sampai 

70
o
C. Setelah dingin, kotoran yang mengapung disaring. Selanjutnya, madu dapat 

ditambah dengan air secukupnya untuk pengenceran sehingga bobot madu per ml 

memenuhi persyaratan yang telah dibakukan. Rasanya khas yaitu manis dengan 

aroma yang enak dan segar, warnanya bening atau kuning pucat sampai coklat 

kekuningan. Jika dipanaskan, aromanya menjadi lebih kuat dan bentuknya tidak 

berubah. Untuk menghasilkan 1 kg madu, lebah harus mengumpulkan 120.000-

150.000 tetes nektar atau 3-4 kg nektar dengan menempuh jarak 360.000-450.000 km 

(Sarwono, 2003). 

b. Kualitas Madu 

Madu berasal dari bunga yang beragam, sangat berbeda dalam penampilan 

dan kualitas. Faktor-faktor yang menentukan kualitas madu antara lain: warna, rasa, 

kekentalan, aroma. Warna dan rasa adalah yang paling penting dalam pemasaran 

madu dan dapat rusak selama pengolahan. Pemanasan madu harus tepat agar tidak 

merusak kualitas madu. Madu yang dipanasi berlebihan warnanya makin gelap dan 

rasanya seperti zat terbakar. Pemanasan yang berlebihan juga dapat menghilangkan 

aroma (Sihombing, 1997). Madu sangat mudah menyerap air dan penyimpanannya 

harus ditutup rapat. Bila penyimpanan madu kurang baik, maka madu akan 

mengalami fermentasi dan kualitasnya akan rusak (Murtidjo, 1994). 

Kualitas madu di Indonesia ditentukan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) 

nomor 01-3545-2004 tahun 2004. Standar tersebut merupakan kriteria mutu madu 

dan revisi dari SNI nomor 01-3545-1994. Berikut adalah standar madu asli 

berdasarkan SNI untuk mengetahui madu asli yang ditunjukkan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Standar madu asli berdasarkan SNI 01-3545-2004 

No Jenis uji Satuan SNI 

1 Aktifitas enzim diastase DN (Diastase Number) Minimal 3 

2 Gula pereduksi % b/b Minimal 65 

3 Abu % b/b Maksimal 0,5 

4 Logam arsen (As) mg/kg Maksimal 0,5 

5 Sukrosa % b/b Maksimal 5 

6  Kadar Air  % b/b Maksimal 22 

7 Hidroksi metil furfural (HMF) mg/kg Maksimal 50 

8 Keasaman mL NaOH 1N/kg Maksimal 50 

        (BSN, 2004) 

c. Jenis Madu 

Jenis-jenis madu menurut karakteristiknya. Karakteristik madu disesuaikan 

dengan sumber nektarnya, yaitu flora, ekstraflora, dan madu embun. Dikenal pula 

madu monoflora yang artinya berasal dari satu tumbuhan utama. Berikut adalah jenis-

jenis madu dilihat dari sumber nektar tanamannya, yaitu: 

1) Madu flora yaitu madu yang dihasilkan dari nektar bunga.  

2) Madu ekstraflora yaitu madu yang dihasilkan dari nektar diluar bunga. 

3) Madu embun yaitu madu yang dihasilkan dari cairan sekresi serangga yang 

kemudian eksudatnya diletakkan pada bagian-bagian tanaman, cairan ini 

kemudian dihisap dan dikumpulkan oleh lebah madu (Sarwono, 2003). 

d. Komposisi Madu 

Kandungan madu bisa relevan karena semua madu alami mengandung serbuk 

sari (Codex alimentarius, 2001). Nektar dari semua pohon bisa digunakan oleh lebah 

untuk dibuat madu. Komponen umum yang terdapat dalam semua madu adalah 

karbohidrat, sukrosa, gula (glukosa dan fruktosa), serta beberapa vitamin dan mineral 

(Crane, 1975; Al-Qassemi and Robinson, 2003). Zat-zat yang terkandung dalam 

madu sangat kompleks dan kini telah diketahui tidak kurang dari 181 macam zat 

dalam madu. Komposisi madu ditentukan oleh dua faktor utama yakni, komposisi 

nektar asal madu bersangkutan dan faktor-faktor eksternal tertentu (Sihombing, 

1997). Rata-rata komposisi madu adalah air, karbohidrat total, protein, asam amino, 

vitamin, dan mineral. Karbohidrat terserbut umumnya terdiri atas fruktosa dan 
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glukosa. Sisanya karbohidrat yang terbuat dari maltosa, sukrosa, dan gula lain. 

Sebagai karbohidrat, satu sendok makan madu dapat memasok energi sebanyak 64 

kalori (Ihsan, 2011). Berikut adalah rata-rata komposisi madu yang telah mengalami 

ekstraksi dapat ditunjukkan pada tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata komposisi madu yang telah mengalami ekstraksi 

Komponen Dalam persen Dalam  gram 

Air 

Fruktosa 

Glukosa 

Maltosa 

Sukrosa 

Asam 

Protein 

Abu 

17,20 

38,19 

31,28 

7,31 

1,31 

0,57 

0,26 

0,17 

78,00 

173,20 

141,90 

33,20 

5,90 

2,60 

1,20 

0,80 

    (Murtidjo, 1994) 

Dalam upaya untuk membatasi variabilitas dan mungkin dipalsukan suatu 

produk, Codex Alimentarius (2001) telah mengusulkan komposisi standar 

internasional atau lokal yang terdapat dalam madu ditunjukkan pada tabel 3. 

Tabel 3. Komponen penting dalam madu standar internasional atau lokal 

Jenis kandungan Standar internasional atau lokal (g/kg) 

Air Max. 200, kecuali spesifik untuk jenis madu clover atau 

heather- 220 

Glukosa dan fruktosa Min. 600, kecuali spesifik untuk jenis madu melon- 450 

Sukrosa Max. 50, kecuali spesifik untuk jenis madu melon- 100 

Abu Max. 6.0 

Konduktivitas listrik  < 80 

Keasaman Max. 5.0 

Kelarutan Max. 1.0 

         (Al-Jedah et al., 2003) 

Madu juga mengandung vitamin B-kompleks. Walaupun kandungan vitamin 

B-kompleks dalam madu tidak terlalu besar, namun cukup lengkap dan memadai 

sebagai pemasok kebutuhan vitamin B-kompleks bagi tubuh, terutama potensinya 

dalam pencernaan gula dan karbohidrat lain yang ditunjukkan pada tabel 4.  
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Tabel 4. Kandungan vitamin B-kompleks dalam madu 

Vitamin Kadar per 100 gram madu lebah 

Asam nikotinat (niasin) 

Asam pantotenat 

B6 (piridoksin) 

B2 (riboflavin) 

B1 (thiamin) 

Biotin 

Asam folat 

          4,000  ug   –   92,000   ug 

        63,000  ug   –   590,000 ug 

      227,000  ug   –   480,000 ug 

        35,000  ug   –   145,000 ug 

          2,100   ug  –   9,100     ug 

          0,066   ug 

          3,000   ug 

(Murtidjo, 1994) 

e. Manfaat Madu 

Peradaban kuno menganggap madu sebagai makanan dewa karena bisa 

membuat manusia berusia panjang. Manusia memanfaatkan madu sebagai makanan 

dan obat karena madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya 

tahan tubuh, meningkatkan stamina, sebagai suplemen makanan, memiliki efek 

sedatif dan laksatif serta mencegah pertumbuhan mikroba (Sarwono, 2003). Sebagai 

sumber energi, madu memang memiliki beberapa keunggulan, meskipun total kalori 

yang dihasilkan oleh madu lebih kecil daripada gula untuk berat yang sama. Secara 

kualitatif, gula yang ada pada madu lebih berkualitas daripada gula (selain dari 

madu). Sebagian besar gula yang terdapat di dalam madu adalah fruktosa dan 

glukosa, yang merupakan dua jenis gula sederhana dari sukrosa yang dapat langsung 

diserap oleh darah, dan secara cepat dapat menghasilkan energi. Dari gambaran ini 

jelas bahwa madu sangat cocok untuk para olahragawan atau para atlet, khususnya 

dalam memenuhi kebutuhan energi atau mengambil energi yang telah terkuras  

(Murtidjo, 1994). 

 

2. Pollen 

a. Uraian Tentang Pollen 

Pollen diperoleh dari bunga yang dihasilkan oleh anther sebagai sel-sel 

kelamin jantan tumbuhan. Sama halnya dengan nektar, pollen dimakan oleh lebah 

madu terutama sebagai sumber protein dan lemak, karbohidrat serta mineral. 

Kandungan protein kasarnya bervariasi antara 8-40%, rata-rata 23%, dan 
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mengandung semua asam-asam amino esensial maupun asam-asam lemak esensial. 

(Sihombing, 1997). 

Pollen adalah produk lebah madu dari hasil alam, berupa tepung sari bunga 

yang khusus dikonsumsi oleh lebah pekerja dan mengandung lebih banyak energi 

(Baskhara, 2008), berbentuk bahan halus seperti bubuk yang terdapat diujung benang 

sari bunga. Warnanya beragam, tergantung dari jenis tumbuhan sumbernya. 

Demikian pula dengan rasanya yang sangat bervariasi mulai dari manis sampai pahit 

dengan bau yang memiliki kesamaan dengan madu (Sarwono, 2003). Dalam 

melakukan pengumpulan tepung sari, lebah-lebah pekerja umumnya membasahi 

tubuhnya dahulu dengan nektar. Dengan demikian, serbuk halus itu akan melekat dan 

terkumpul di bulu-bulu kakinya, kemudian disimpan di kaki belakang, dan 

selanjutnya ditimbun dalam sarang untuk kebutuhan makanan larva (Murtidjo, 1994). 

Tepung sari bagi lebah ibarat daging, ikan, telur, dan makanan lain serupa bagi 

manusia. Hal ini memberikan zat protein bagi lebah dan larva untuk kebutuhan nutrisi 

yang diperlukan dalam membentuk otot dan daging (Sarwono, 2003). 

b. Komposisi Pollen 

Rata-rata komposisi pollen adalah protein 20%, karbohidrat 27%, lemak 5%, 

air 11%, mineral 3%, dan vitamin. Protein pada pollen setara dengan 25% protein 

lengkap yang tersusun oleh 18 asam amino. Karbohidrat tersusun dari 11 jenis gula 

dan rendah kalori. Lemak terdiri dari 14 asam lemak yang menguntungkan. Mineral 

antara lain ada Mn, Co, Zn, Cu, Fe, K, Na, Ca, Mg, P. Vitamin yang terkandung 

diantaranya vitamin A (dilengkapi dengan betakarotin), B1, B2, B12, C, dan E (Ihsan, 

2011). Baltan et al., (1994) mengklasifikasikan kandungan pada pollen dalam tabel 5. 

Tabel 5. Kandungan pollen 

Amino acid Minerals Vitamin and 

Hormon 

Pigments Other 

component 

Arginine 

Histidine 

Isoleucine 

Leucine 

Lysine and Valine 

Methionine 

Phenylalanine 

Threonine 

Tryptophan 

Potassium 

Magnesium 

Calcium 

Copper 

Iron and Manganese 

Silicon 

Phosphorus 

Sulfur 

Chlorine 

B1, B2, B12, C, D, E 

Riboflavin 

Nicotinic acid 

Pyridoxine 

Pantothenic acid 

Biotin 

Folic acid 

Lactoflavine 

Alpha/beta carotene 

Flavoxanthine 

Carotene 

Flavonols 

Ethylic ether 

Quercitin 

Zeaxanthine 

Lycopene 

Crocetin 

Water 

Carbohydrates 

Hormones 

Protein 

Etheric extract 

Rutin 
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c. Manfaat Pollen 

Kandungan nutrisi yang ada pada pollen bermanfaat untuk tubuh sebagai 

bahan pembentuk, pertumbuhan, dan pengganti sel-sel yang rusak, seperti senyawa 

jenis alkaloid yang terkandung dalam pollen mempunyai khasiat dalam stabilisasi 

metabolism sel dan pertumbuhan sel normal (regenerasi dan rehabilisasi) pada 

umumnya. Zat besi diperlukan tubuh untuk mengobati anemia. Asam nukleat 

berfungsi sebagai antioksidan kulit, sehingga kulit akan tetap sehat dan awet muda. 

Selulosa bermanfaat untuk mengatasi kesulitan buang air besar atau konstipasi. 

Pollen juga dapat memproteksi fungsi hati, faktor stimulan kekebalan yang 

aktivitasnya sangat tinggi serta dapat menurunkan hiperoksidasi lemak dalam serum, 

liver, dan otak dengan nyata (Baskhara, 2008).  

 

3. Klasifikasi Lebah 

Lebah termasuk dalam kelas insekta dan tergolong dalam jenis serangga yang 

berdarah dingin, yakni hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh perubahan suhu 

hawa yang ada disekitarnya. Indonesia adalah suatu wilayah yang dikenal memiliki 

potensi besar alam untuk pengembangan perlebahan, seperti beraneka ragam jenis 

tumbuhan sebagai sumber pakan lebah (Ihsan, 2011). Penggolongan zoologis lebah 

sebagai berikut: 

Kelas  : Insekta 

Ordo  : Hymenoptera 

Family  : Apidae 

Genus  : Apis 

Spesies  : Apis mellifera Linnaeus (Sihombing, 1997). 

Spesies dari lebah madu Apis paling penting untuk diternakkan atau dipanen hasil 

madunya. Jenis lebah madu dari spesies Apis diantaranya lebah madu Apis mellifera, 

Apis adonsonii atau Apis unicolor, Apis dorsata dan Apis indica (Sarwono, 2003). 

Apis mellifera adalah lebah asli Afrika, spesies yang diketahui paling luas 

penyebarannya, lebah ini terdapat di kawasan wilayah dingin, sub-tropis dan sebagian 
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daerah tropis. Dalam penelitian ini bahan yang akan diujikan merupakan hasil 

produksi dari spesies lebah madu Apis mellifera (Sihombing, 1997). 

 

4. Kelelahan dan Tonikum  

Kelelahan merupakan gejala yang dipresentasikan oleh penyakit yang sejati 

(Seller, 1996) atau suatu keadaan berkurangnya unit fungsional dalam melakukan 

tugasnya dan semakin berkurang jika keletihan bertambah (Hardinge dan Shyroch, 

2003). Kelelahan atau keletihan dikelompokkan dalam tiga kategori diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Kelelahan akut (tersering) merupakan gejala sisa proses infeksi virus atau 

bakteri. Payah jantung dan anemia bisa juga dijumpai bersama kelelahan yang 

dimulai mendadak. 

b. Kelelahan kronik (berlangsung berminggu-minggu sampai berbulan-bulan) dapat 

disebabkan oleh depresi, ansietas atau stress menahun, infeksi menahun (kanker), 

payah jantung, kelainan elektrolit serum (hipokalemia), penyakit paru menahun atau 

anemia. Obat-obatan (baik yang diresepkan maupun obat bebas) yang sering 

menyebabkan kelelahan kronik yang tidak dikenali. Obat-obatan ini meliputi 

antihistamin, trankuilizer, psikotropik, hipotonik dan antihipertensi. 

c. Kelelahan fisiologik biasanya mengenali penyebab kelelahan pasien seperti 

akibat bekerja berlebihan (baik fisik maupun mental) dan kurang tidur atau kualitas 

tidur yang jelek yang dapat disebabkan oleh depresi, kafein, obat-obatan, alkohol atau 

nyeri menahun (Seller, 1996). 

Tonikum adalah sediaan cair yang mengandung vitamin, mineral, serta zat pahit 

yang bermanfaat untuk meningkatkan dan memulihkan stamina serta menyegarkan 

tubuh, sehingga energi dan vitalitas akan selalu terjaga. Tonikum yang mengandung 

zat dengan rasa pahit ternyata tidak mempengaruhi pengosongan lambung ataupun 

memiliki efek menambah nafsu makan. Contoh zat pahit diantaranya cola, quassia, 

cascarilla, cardamom, orange dan aloe. Komponen lain dalam tonikum antara lain : 
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a. Gliserofosfat  

Fosfor yang dilepaskan dari gliserofosfat dapat berasimilasi dengan jaringan, 

terutama dengan jaringan otak. 

b. Senyawa besi 

Senyawa besi yang banyak digunakan adalah garam ferro dalam bentuk sulfat, 

glukonat, laktat, fumarat, dan suksinat. Garam ferro ini mempunyai sifat mudah 

diabsorpsi dan absorpsinya meningkat bila bersama vitamin C (Depkes, 1997). 

Tonikum juga disebut dengan efek tonik, yaitu suatu efek yang digunakan untuk 

memacu dan memperkuat semua sistem dan organ serta menstimulan perbaikan sel-

sel tonus otot. Efek tonik ini terjadi karena efek stimulan yang dilakukan terhadap 

sistem syaraf pusat. Efek tonik dapat digolongkan ke dalam golongan 

psikostimulansia. Senyawa psikostomulansia dapat meningkatkan aktivitas psikis, 

menghilangkan rasa kelelahan dan penat, serta meningkatkan kemampuan 

berkonsentrasi dan kapasitas yang bersangkutan (Mutschler, 1986). Pada susunan 

saraf pusat ada dua golongan obat yang bekerja sebagai stimulan. Salah satunya 

adalah stimulan psikomotor, menimbulkan eksitasi dan euphoria, mengurangi 

perasaan lelah dan meningkatkan aktivitas motorik. Stimulan susunan saraf pusat 

(SSP) sedikit sekali digunakan dalam klinik (Mycek, 2001). 

 

5. Natatory Exhaustion 

Natatory Exhaustion merupakan metode skrining farmakologi yang dilakukan 

untuk mengetahui efek obat yang bekerja pada koordinasi gerak, terutama pada 

penurunan kontrol syaraf pusat. Metode ini dilakukan terhadap hewan uji mencit 

dengan menggunakan peralatan berupa tangki berukuran panjang 50 cm, tinggi 25 

cm, lebar 30 cm, dan ketinggian air 18 cm, suhu dijaga pada 20 ± 0,5 
o
C, dengan 

pemberian gelombang buatan yang dihasilkan dari sebuah pompa udara. Peralatan 

lain yang digunakan harus berada di luar daerah renang agar tidak mengganggu 

aktivitas renang hewan uji. Uji ini dilakukan dengan cara memasukkan hewan uji ke 

dalam tangki air, kemudian dicatat waktu lelahnya (dari memasukkan hewan uji 
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kedalam tangki hingga timbul kelelahan). Hewan uji dikatakan lelah ketika tidak 

menunjukkan reaksi gerak dari keempat kakinya, ekor menegang dengan badan tegak 

lurus pada permukaan air, dan membiarkan kepalanya berada di bawah permukaan air 

selama 7 detik (Turner, 1965). 

Prinsip kerja dari metode Natatory Exhaustion adalah pengujian efek dari 

sediaan stimulan pada hewan uji berdasarkan peningkatan aktivitas yang terlihat dari 

peningkatan kerja secara langsung berupa penambahan waktu lelah hewan uji selama 

direnangkan dalam tangki yang berisi air. Adapun kelebihan dan kekurangan dari 

metade Natatory Exhaustion : 

Kelebihan dari metode Natatory Exhaustion adalah : 

a. Dapat mengetahui efek stimulan yang dipengaruhi kondisi fisik hewan uji untuk 

meningkatkan aktivitas. 

b. Efek stimulan dapat dilihat secara spontan dari peningkatan kapasitas kerja. 

c. Waktu yang digunakan untuk pengamatan relatif singkat. 

d. Rangkaian alat cukup sederhana. 

Kekurangan dari metode Natatory Exhaustion adalah : 

a. Hanya dapat mengetahui peningkatan aktivitas secara fisik saja yaitu berupa 

peningkatan kapasitas kerja hewan uji selama beraktivitas. 

b. Pengaturan suhu air dalam tangki cukup lama (Zulianto, 2006). 

 

E. Landasan Teori 

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. Suranto (2004) menyatakan madu berkhasiat untuk 

menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina. 

Sedangkan, pollen berfungsi sebagai suplemen makanan untuk menanggulangi stress 
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dan kelelahan atau tonik (Ihsan, 2011). Pollen dan madu merupakan bahan pakan 

utama lebah dan larva sebagai sumber protein, lemak, karbohidrat serta mineral. 

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. Pollen dan madu juga 

mengandung unsur-unsur makanan yang luar biasa walaupun kadarnya kecil, 

sehingga bisa digunakan sebagai tonik alami diantaranya vitamin B1, B2, C, B6, B3 

dan beberapa senyawa gula (glukosa, fruktosa, maltosa, sukrosa), karbohidrat, enzim, 

asam organik (asam glutamat) serta sejumlah mineral (magnesium, kalium, kalsium, 

natrium, klor, belerang, besi dan fosfat) yang komposisinya berubah-ubah sesuai 

dengan kualitas nektar dan serbuk sari (Baskhara, 2008). Sarwono (2003) 

menyatakan bahwa kombinasi pollen dengan madu dapat mengobati hipertonik, 

mencegah pendarahan otak, melindungi selaput mata, 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. 

F. Hipotesis 

Bee pollen dapat meningkatkan efek tonik madu pada mencit putih jantan 

galur Swiss Webster dengan menggunakan metode Natatory Exhaustion. 

 

 


