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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Polen Buatan Terhadap Panjang Larva 

Hasil pengamatan  pada panjang larva lebah pekerja 

dan hasil analisis ragam panjang larva lebah pekerja dapat 

dilihat pada Lampiran 1. Pada analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan menggunakan polen buatan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap panjang larva 

lebah pekerja. Adapun rata-rata panjang larva dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Data rata-rata panjang larva  

Perlakuan panjang larva (cm) 

P0 0,71 + 0,033 

P1 0,74 + 0,025 

P2 0,71 + 0,009 

P3 0,73 + 0,022 

P4 0,75 + 0,010 

P5 0,72 + 0,005 

 

Berdasarkan hasil rata-rata tersebut menunjukkan 

bahwa pada perlakuan P4 cenderung lebih besar dibandingkan 

P0, P1, P2, P3, dan P5. Hal tersebut dikarenakan pakan yang 

diberikan pada  larva mengandung  protein yang tidak memacu 

pertambahan panjang larva melainkan menyebabkan larva 

menjadi berukuran besar. Maka dari itu hanya terjadi 

pertambahan pada diameter dan bobot larva lebah pekerja. 

Sesuai dengan pernyataan dari Soeprapto (1998) bahwa 
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kacang hijau mengandung vitamin, protein (24%), sedikit 

lemak, dan karbohidrat (58%). Ditambahkan oleh Sarwono 

(2001) bahwa protein yang terkandung pada polen merupakan 

sumber pakan penting yang digunakan untuk membesarkan 

larva lebah. Ditambahkan oleh Rochman (2013) bahwa 

perkembangan lebah ditentukan oleh faktor nutrisi yang 

berasal dari makanan lebah madu, baik jumlah maupun 

komposisinya. 

Namun jika dilihat dari panjang larva relatif pada 

setiap perlakuan tampak seperti Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Panjang Larva Relatif 

   Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa 

panjang larva relatif pada (P1) dengan penambahan tempe 

kacang hijau sebanyak 5% mengalami peningkatan dari P0 

(Perlakuan kontrol), selanjutnya pada P2 (10% tempe kacang 

hijau) dan P3 (15% tempe kacang hijau) mengalami 

penurunan. Berikutnya mengalami peningkatan kembali pada 

P4 dengan penambahan tempe kacang hijau sebanyak 20% 
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dan menurun lagi pada P5 dengan penambahan tempe kacang 

hijau sebanyak 25%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan 

bahwa penggunaan tempe kacang hijau sebagai polen 

pengganti dapat meningkatkan panjang larva lebah pekerja, 

dan penambahan tempe kacang hijau efektif pada P1. 

 

4.2 Pengaruh Polen Buatan Terhadap Diameter Larva  

Hasil pengamatan pada diameter larva lebah pekerja 

dan analisis ragam pada diameter larva dapat dilihat pada 

Lampiran 2, dari analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa 

perlakuan menggunakan polen buatan memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05)  terhadap diameter larva lebah pekerja. 

Adapun rata-rata diameter larva lebah pekerja dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Data rata-rata diameter larva  

Perlakuan diameter larva (mm) 

P0  4,84 ± 0,086
ab

 

P1 4,91 ± 0,035
b
 

P2  4,84  ± 0,125
ab

 

P3 4,79 ± 0,075
ab

 

P4 4,73 ± 0,085
a
 

P5 4,71 ± 0,079
a
 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pada 

perlakuan P1 menunjukkan rataan lebih besar dibandingkan 

P0, P2, P3, P4, dan P5. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

kandungan pakan berupa karbohidrat dan protein yang 

diberikan, Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Evita (2007) 

bahwa dalam setiap 100 gram biji kacang hijau mengandung 
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345 kal kalori, 22 gram protein, 1,2 g lemak, 62,9 g 

karbohidrat, 125 mg kalsium, 320 mg fosfor 6,7 mg besi, 157 

SI vitamin A, 0,64 mg vitamin B 1, 6 mg vitamin C dan 10 g 

air. Didukung oleh Sihombing (1997) bahwa Karbohidrat 

merupakan sumber energi yang membentuk senyawa-senyawa 

organik utama yang terdapat dalam tubuh, dan berperan dalam 

mendukung struktur dan fungsi-fungsi semua jaringan tubuh, 

ditambahkan oleh Gaman dan Sherrington (1992) bahwa 

protein adalah penyusun utama sel-sel tubuh, dan erat 

hubungannya dengan pertumbuhan. Jika sumber pakan 

memiliki protein yang tinggi maka royal jelly yang dihasilkan  

oleh lebah pekerja muda akan memiliki kandungan yang tinggi 

pula. Hal ini pula yang diduga mempengaruhi diameter larva. 

Sesuai dengan pendapat  Widowati (2013) bahwa protein 

digunakan untuk membangun otot, kelenjar, dan jaringan-

jaringan tubuh larva serta lebah muda. Rataan  yang diperoleh 

diatas didukung oleh pernyataan Sihombing (2005) dalam 

Rochman (2012) bahwa lebar larva Apis mellifera pertama kali 

menetas adalah 0,4 mm atau 0,04 cm, dan didukung oleh 

Winston (1987) yang menyatakan bahwa perkembangan lebah 

madu pada fase larva bisa mencapai 14 kali lebih cepat dari 

keadaan awal ketika persediaan makanan didalam sarang 

tercukupi.  
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Namun jika dilihat dari panjang larva relatif pada 

setiap perlakuan tampak seperti Gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Diameter larva relatif 

 

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa 

panjang larva relatif pada (P1) dengan penambahan tempe 

kacang hijau sebanyak 5% mengalami peningkatan dari P0 

(Perlakuan kontrol), selanjutnya pada P2 (10% tempe kacang 

hijau) mengalami penurunan. Berikutnya mengalami 

peningkatan kembali pada P3 dengan penambahan tempe 

kacang hijau sebanyak 15% dan menurun lagi pada P4 (20% 

tempe kacang hijau) dan P5 (25% tempe kacang hijau). 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

tempe kacang hijau sebagai polen pengganti dapat 

meningkatkan panjang larva lebah pekerja, dan penambahan 

tempe kacang hijau efektif pada P1. 
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4.3 Pengaruh Polen Buatan Terhadap Bobot Larva 

Hasil pengamatan pada diameter larva lebah pekerja 

dan analisis ragam bobot larva lebah pekerja dapat dilihat pada 

Lampiran 3. dari analisis ragam tersebut menunjukkan bahwa 

perlakuan menggunakan polen buatan memberikan pengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot larva lebah pekerja. 

Adapun rata-rata bobot larva lebah pekerja dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

 

Tabel 7.  Data rata-rata Bobot larva  

   Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pada 

perlakuan P1  menunjukkan rataan lebih besar dibandingkan 

P0, P2, P3, P4, dan P5. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

tingginya kandungan protein dan karbohidrat didalam polen 

buatan yang dberikan. Sesuai dengan pernyataan dari Evita 

(2007) bahwa Kacang hijau (Vigna radiata,L.) merupakan 

salah satu tanaman leguminosae yang cukup penting di 

Indonesia setelah tanaman kedelai dan kacang tanah. Dalam 

setiap 100 gram biji kacang hijau mengandung 345 kal kalori, 

22 gram protein, 1,2 g lemak, 62,9 g karbohidrat, 125 mg 

kalsium, 320 mg fosfor 6,7 mg besi, 157 SI vitamin A, 0,64 

mg vitamin B 1,6 mg vitamin C dan 10 g air. Ditambahkan 

oleh Wijaya, Fasti, dan  Zulfica (2007) bahwa  pada 100 gram 

Perlakuan Bobot larva (gram) 

P0 0,1595 ±  0,002
a 

P1 0,1695  ± 0,001
b 

P2 0,1667  ± 0,002
b 

P3 0,1681  ± 0,002
b 

P4 0,1667  ± 0,002
b 

P5 0,1651  ± 0,004
b 
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biji jagung mengandung 12-14% air, 60-65% pati, 8,3-8,5% 

protein, 4,4- 4,5% lemak, dan 2,3 – 2,4% serat kasar. 

Ditambahkan oleh Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI 

dalam Hatta (1993) bahwa pada  gula pasir terdapat 

kandungan kalori sebanyak 268 kkal, karbohidrat 95 mg, 

kalsium 75 mg, fosfor 35 mg, besi 3 mg, air 4 mg. Situmorang 

dan Hasanudin (2014) menyatakan bahwa protein adalah 

komponen organisme yang paling kompleks dan khas yang 

terdapat dalam semua sel hidup dengan peranan yang sangat 

penting bagi pertumbuhan makhluk hidup. Ditambahkan oleh 

Desmilia, Jasmi, dan Safitri (2017) bahwa polen dari tanaman 

jagung yang mengandungan protein tinggi akan 

mengakibatkan larva berukuran besar sehingga akan terjadi 

pertambahan pada berat larva, dan menurut rochman (2012) 

pada hasil penelitian dengan menggunakan pakan alam 

diketahui bahwa rata-rata bobot badan larva lebah madu Apis 

dorsata pada umur 6 – 7 hari sebesar 60,92 ± 39,16 mg lebih 

berat dibandingkan dengan bobot larva Apis mellifera pada 

umur 6 hari serta lebih ringan dibandingkan dengan larva yang 

berumur 7 hari setelah telur keluar dari tubuh lebah ratu dan 

apabila bobot badannya rendah atau berada di bawah kisaran, 

maka bobot badan lebah pekerja tersebut tidak dapat 

mengangkut nektar dan polen dengan baik.  Namun jika 

dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada 

larva berumur 9 hari setelah telur keluar dari tubuh lebah ratu 

diketahui bahwa terdapat pertambahan bobot larva dengan 

penggunaan polen pengganti berupa tempe kacang hijau yang 

signifikan. 
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Namun jika dilihat dari panjang larva relatif pada 

setiap perlakuan tampak seperti Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Bobot larva relatif 

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa 

panjang larva relatif pada (P1) dengan penambahan tempe 

kacang hijau sebanyak 5% mengalami peningkatan dari P0 

(Perlakuan kontrol), selanjutnya pada P2 (10% tempe kacang 

hijau) dan P3 (15% tempe kacang hijau) mengalami 

penurunan. Berikutnya mengalami peningkatan kembali pada 

P4 dengan penambahan tempe kacang hijau sebanyak 20% 

dan menurun lagi pada P5 (25% tempe kacang hijau). 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

tempe kacang hijau sebagai polen pengganti dapat 

meningkatkan panjang larva lebah pekerja, dan penambahan 

tempe kacang hijau efektif pada P1. 
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