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EFFECT OF THE ADDITION OF STIMULANT AND 

PARTITION STROKES AGAINST HONEYBEE Apis 

mellifera WEIGHT TOWARDS SPRING 

 

Dhimas Mei Permadi
1)

, Mochammad Junus
2)

 and Sri Minarti
2) 

ABSTRACT 

This research was carried at the Ranch Honey Bees 

Mr. Ismail from April to May 2013. The purpose of this study 

was to determine the effect of stimulant-product tapioca starch 

(fructose) and partition strokes on the weight of the box 

worker bees, drones, and the temperature in the bee box. This 

research material is 18 honey bee colonies Apis mellifera and 

fructose. The research method was an experiment with 

completely randomized factorial design consisting of 2 factor 

and 3 replications. The provision of such treatment is fructose 

and provision of partition in the bee box. Variables were 

measured: weight of the females / workers, drones weight, and 

the temperature inside the bee box. Data were analyzed by 

Analysis of Variant (ANOVA), if there is a difference then 

followed by Least Significant Difference test (LSD). The 

results showed that the stimulant effect of fructose was 

significantly different (P<0.05) on body weight but the 

females and males do not differ significantly (P>0.05) with 

respect to temperature bee box. In the insulating effect of the 

results were significant (P<0.05) the weight of male bees and 

bee boxes but different temperatures is not significant 

(P>0.05) on the weight of the females. Concluded that the 

addition of starch byproduct stimulants affect the body weight 

of female bees / worker bees and drones weight in high yield 

using water 50% : sugar : 25% : fructose 25% treatment, while 

providing partition strokes on the box of bees and drones 
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weights affect the temperature inside the bee box but does not 

affect the weight of the females / worker bee. 

Key words : honey bee, stimulant, partition, weight of honey bee 
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PENGARUH PENAMBAHAN PAKAN STIMULAN DAN 

PENYEKAT SISIRAN TERHADAP BOBOT LEBAH 

MADU Apis mellifera MENJELANG MUSIM BUNGA 

RINGKASAN 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan mulai April 

sampai Mei 2013 di Peternakan Lebah Madu Bapak Ismail, Jl. 

Raya Tlekung Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan stimulan hasil samping tepung tapioka 

(fruktosa) dan penyekat sisiran pada kotak lebah terhadap 

bobot lebah betina/lebah pekerja, lebah jantan, dan suhu pada 

kotak lebah. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan peternak lebah 

mengenai pengaruh penambahan stimulan hasil samping 

tepung tapioka dan penyekat sisiran pada kotak lebah terhadap 

bobot lebah madu dan suhu kotak lebah. 

Materi penelitian ini adalah 18 koloni lebah madu 

Apis mellifera, stimulan fruktosa, dan penyekat sisiran. 

Metode penelitian adalah percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap pola faktorial yang terdiri dari 2 faktor dan 3 

ulangan. Adapun faktor tersebut adalah pemberian stimulan 

fruktosa dan pemberian penyekat didalam kotak lebah. 

Variabel yang diukur adalah: bobot lebah betina/pekerja, 

bobot lebah jantan, dan suhu di dalam kotak lebah. Data 

dianalisis dengan Analisis Ragam (ANOVA), jika terdapat 

perbedaan maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh 

pemberian stimulan fruktosa berbeda nyata (P<0,05) terhadap 

bobot badan lebah betina dan jantan tetapi berbeda tidak nyata 

(P>0,05) terhadap suhu kotak lebah. Pada pengaruh pemberian 

penyekat menunjukkan hasil berbeda nyata (P<0,05) terhadap 

bobot lebah jantan dan suhu kotak lebah tetapi berbeda tidak 

nyata (P>0,05) terhadap bobot lebah betina. 

Disimpulkan bahwa penambahan stimulan fruktosa 

mempengaruhi bobot badan lebah betina/lebah pekerja dan 

bobot lebah jantan dengan hasil yang tinggi menggunakan 

komposisi stimulan air 50% : larutan gula 25% : fruktosa 25%, 

sedangkan pemberian penyekat sisiran pada kotak lebah 

mempengaruhi bobot lebah jantan dan suhu didalam kotak 

lebah tetapi tidak mempengaruhi bobot lebah betina/lebah 

pekerja.  

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 

RIWAYAT HIDUP ………………………………. i 

KATA PENGANTAR ................................................. ii 

ABSTRACT ………………………………………….. iv 

RINGKASAN………………………………………… vi 

DAFTAR ISI …………………………………………. viii 

DAFTAR TABEL ……………………………………. x 

DAFTAR GAMBAR ………………………………… xi 

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………. xii 

BAB I  PENDAHULUAN …………………………….  

1.1 Latar Belakang ..…………………………... 1 

1.2 Rumusan Masalah ………………………… 3 

1.3 Tujuan Penelitian ………….……………… 3 

1.4 Kegunaan Penelitian ……..……………….. 4 

1.5 Kerangka Pikir…...………………………… 4 

1.6 Hipotesis…...………………………………. 6 

BAB II  TINJAUAN PUSATAKA ……..…………….  

 2.1 Lebah Madu ……..………………………… 7 

 2.2 Biologi Lebah Madu …………..………….. 8 

 2.3 Bobot lebah madu ……………………….... 9 

 2.4 Pakan Pada Lebah Madu ………………….. 9 

 2.5 Pakan Stimulan Pada Lebah Madu ……...... 11 

 

BAB III  MATERI DAN METODE …………………. 

 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ..…………….. 13 

 3.2 Materi Penelitian ……………...………….... 13 

 3.3 Metode Penelitian ……………….………… 13 



ix 

 

 3.4 Prosedur Penelitian …………………..…..... 14 

 3.5 Variabel Penelitian …………………..…….. 18 

 3.6 Analisis Data …………………….………... 19 

 3.7 Batasan Istilah …………………..…………. 20 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN ……...………  

 4.1 Pengaruh Stimulan dan Penyekat Terhadap  

      Bobot Lebah Betina/Pekerja ………………. 21 

4.2 Pengaruh Stimulan dan Penyekat Terhadap  

      Bobot Lebah Jantan ……………….……… 25 

4.3 Pengaruh Penyekat Terhadap Suhu  

      Kotak Lebah ………………………………. 29 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN …………..…. 

5.1 Kesimpulan ……………………………….. 31 

5.2 Saran ………………………………………. 31 

 

DAFTAR PUSTAKA ……..………………………….. 32 

LAMPIRAN …………..………………………………. 34 

 

 

 

 

 

 



x 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel         Halaman 

1. Pemberian kode pada pelaksanaan penelitian ……... 16 

2. Analisis Ragam (ANOVA) ………………………….. 19 

3. Rata – rata bobot badan lebah betina pada  

    pemberian stimulan (mg/ekor) ……..…..…………… 21 

4. Rata – rata bobot badan lebah betina dengan  

    pemberian penyekat (mg/ekor) ……….……..……… 23 

5. Rata – rata bobot lebah jantan pada pemberian  

    stimulan (mg/ekor) ………………….……………….. 26 

6. Rata – rata bobot lebah jantan pada pemberian  

    penyekat (mg/ekor) ……………………….…………. 27 

7. Rata – rata suhu kotak lebah pada pemberian  

    penyekat (ºC) …………………..…………..………... 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar        Halaman 

1.   Alur kerangka piker ……………...………………... 4 

2.   Tiga kasta dalam Koloni Lebah madu  

      (Winston, 1987) …………………………...……….. 8 

3.   Sketsa ukuran pembuatan penyekat ……………...… 15 

4.   Sketsa kotak lebah dengan penyekat triplek  

      tampak dari atas ……………………...…………….. 15 

5.   Sketsa kotak lebah tanpa penyekat triplek  

      tampak dari atas …………………………………….. 16 

6.   Bentuk fisik lebah betina dan lebah jantan ……...... 22 

7.   Rata- rata bobot badan lebah betina dari interaksi 

      pemberian stimulan dan penyekat (mg/ekor)……… 24 

8.   Rata – rata bobot lebah jantan dari interaksi 

      pemberian stimulan dan penyekat (mg/ekor) …...... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran        Halaman 

1. Hasil perhitungan analisa statistik bobot lebah 

    betina/pekerja ……………………………………..…. 34 

2. Hasil perhitungan analisa statistik bobot lebah 

    jantan ………………………..…………………......... 38 

3. Hasil perhitungan analisa statistik suhu pada 

    kotak lebah ………………………………………….. 42



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lebah madu merupakan serangga yang berperan 

dalam menghasilkan madu. Serangga ini mengubah nektar 

yang dihasilkan tanaman menjadi madu, selanjutnya madu 

akan disimpan dalam sarang lebah. Dunia hewan (kingdom 

Animalia), lebah madu termasukdalam phylum Arthoproda, 

kelas Insecta (serangga), ordo Hymenoptera, family Apidae, 

dan genus Apis. Lebah madu terdiri dari beberapa jenis 

diantaranya lebah hutan (Apis dorsata), lebah Australia (Apis 

mellifera), Apis florea, dan lebah lokal (Apis indica). Jenis 

lebah yang digunakan pada penelitian ini adalah lebah 

Australia (Apis mellifera). Peternak di Indonesia menggunakan 

lebah ini karena produksi madu yang dihasilkan sangat tinggi 

dibanding dengan lebah jenis lainnya. 

Satu koloni terdapat 3 kasta yaitu lebah ratu, lebah 

betina/lebah pekerja dan lebah jantan. Lebah pekerja berjenis 

kelamin betina yang bertugas untuk mengumpulkan serbuk 

sari dan nektar. Madu merupakan produk hasil pengolahan 

makanan nektar yang dimuntahkan kembali dari dalam 

tubuhnya dan disimpan dalam sarang lebah untuk makanan 

cadangan, makanan madu ini juga untuk larva dan pupa. Ada 

juga lebah betina yang bertugas membersihkan sarang dan 

merawat telur dan anak-anak lebah. Harapan hidup lebah 

pekerja ialah tiga bulan atau lebih sedikit, makanan utama 

lebah pekerja ini adalah madu.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Serbuk_sari
http://id.wikipedia.org/wiki/Serbuk_sari
http://id.wikipedia.org/wiki/Nektar
http://id.wikipedia.org/wiki/Madu
http://id.wikipedia.org/wiki/Larva
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pupa&action=edit&redlink=1
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Salah satu syarat hidup lebah adalah adanya tanaman 

sebagai pakan utama lebah. Secara umum lebah bisa hidup di 

seluruh belahan bumi, kecuali didaerah kutub. Hal ini 

disebabkan di daerah kutub tidak ada tanaman yang menjadi 

sumber pakan lebah. Didaerah tropis lebah dapat berkembang 

biak dengan baik dan produktif sepanjang tahun karena 

tumbuhan sebagai sumber pakan tersedia. Musim berbunga 

juga mempengaruhi produksi lebah karena pada musim 

berbunga pakan lebah dari alam melimpah, jika musim bunga 

telah usai maka pakan dari alam akan berkurang, oleh karena 

itu sebagai pengganti pakan dari alam peternak menambahkan 

stimulan atau pakan tambahan. Stimulan ini bermacam – 

macam jenisnya salah satunya adalah dengan menambahkan 

sirup yang terbuat dari larutan gula. Stimulan yang diberikan 

adalah hasil samping pengolahan tepung tapioka (fruktosa) 

sebagai pengganti gula. Fruktosa ini berbentuk cair, hasil dari 

proses pengolahan pati ketela pohon yang tingkat 

kemanisannya hampir sama dengan gula. Keuntungan 

menggunakan fruktosa ini adalah tingkat kemanisannya sama 

dengan gula, harganya pun juga lebih murah dari harga gula 

dan mudah didapat karena bahan ini tersedia di toko-toko 

bahan pembuatan kue. Kelemahannya dalam pemberian pakan 

pengganti berupa fruktosa ini adalah belum diketahui proporsi 

pakan yang tepat agar pakan dapat disukai oleh lebah.  

Lebah merupakan salah satu hewan yang memiliki 

sifat termoregulasi yang merupakan proses yang terjadi pada 

hewan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap konstan 

dinamis. Lebah cenderung bekerja pada lingkungan yang 

mempunyai suhu tinggi, oleh karena itu pada penelitian ini 

digunakan papan kayu triplek yang digunakan sebagai 
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penyekat didalam stup agar suhu didalam sisiran aktif tetap 

terjaga pada suhu yang konstan.  

Observasi ke peternak lebah yang telah dilakukan, di 

dalam satu peternakan lebah terdapat beberapa koloni yang 

ukuran lebah pekerjanya berbeda dengan ukuran koloni lebah 

pekerja yang lain, belum diketahui apa penyebab perbedaan 

tersebut. Bila bobot badannya rendah atau berada dibawah 

kisaran, maka lebah pekerja tersebut tidak dapat mengangkut 

nektar dan polen dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan 

pada penelitian ini dapat mengetahui bobot lebah madu 

dengan memberikan perlakuan penyekat dan stimulan 

fruktosa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana pengaruh penambahan stimulan fruktosa dan 

penyekat sisiran pada kotak lebah terhadap bobot lebah 

betina/lebah pekerja, lebah jantan, dan suhu pada kotak lebah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh penambahan stimulan fruktosa dan penyekat sisiran 

pada kotak lebah terhadap bobot lebah betina/lebah pekerja, 

lebah jantan, dan suhu pada kotak lebah. 

 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 
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Kegunaan penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan peternak 

lebah mengenai pengaruh penambahan stimulan 

fruktosa dan penyekat sisiran pada kotak lebah 

terhadap bobot lebah madu dan suhu kotak lebah. 

2. Sebagai bahan informasi bagi peternak lebah untuk 

mengetahui komposisi pemberian stimulan yang baik 

secara material maupun untuk perkembangan lebah 

madu. 

 

1.5 Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur kerangka pikir 

Lebah Madu 

Pakan Lebah 

Pakan Alam Pakan Tambahan 

atau Stimulan 

Musim Bunga 
Musim 

Paceklik 

Sirup gula dan 

fruktosa 

Perkembangan 

lebah/bobot lebah 

dan suhu kotak lebah 

Nektar Bunga 

Penyekat Sisiran  

Meningkatnya 

produksi lebah 

madu 
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 Salah satu faktor yang memperngaruhi produktivitas 

suatu koloni lebah maupun madu yang dihasilkan oleh lebah 

adalah faktor pakan yang dimakan oleh lebah. Lebah 

memakan nektar yang terdapat pada bunga. Lebah 

membutuhkan protein yang berasal dari nektar untuk 

perkembangan kelenjar hypopharing, sehingga jika terjadi 

kekurangan nektar dapat menyebabkan perkembangan kelenjar 

terhambat dan umur lebih pendek (Winston, 1987). Pakan 

lebah dari alam berupa nektar bunga akan melimpah jika 

sedang musim berbunga, namun jika sedang musim gugur 

pakan dari alam akan berkurang. Untuk itu diberikan pakan 

tambahan atau pakan stimulan berupa sirup yang terbuat dari 

campuran air dan gula maupun pakan stimulan fruktosa. 

 Hendayati (1997) menyatakan bahwa pakan tambahan 

berupa larutan gula dimaksudkan untuk mengatasi masa 

kekurangan nektar di lapangan, oleh karena itu kandungan gizi 

yang ada di dalam pakan tambahan sebaiknya sama dengan 

kandungan nektar alami. Kandungan gula dalam nektar yang 

baik harus di atas 20%, karena kadar gula di atas 20% mampu 

mencukupi kebutuhan energi bagi aktivitas lebah madu. 

 Pemberian pakan tambahan atau stimulan ini 

dilakukan guna mengetahui perbedaan pada bobot lebah 

disetiap koloni yang berbeda. Observasi yang sudah dilakukan, 

di dalam peternakan lebah terdapat perbedaan dari penampilan 

lebah madu, ada yang besar dan ada yang kecil. Perbedaan ini  

belum diketahui pasti apa yang mempengaruhi hal tersebut 

bisa terjadi, apakah dari faktor pakan yang diberikan atau 

faktor yang lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
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apakah dari perbedaan pakan atau campuran pakan yang 

diberikan dapat mempengaruhi bobot dari lebah. 

1.6 Hipotesis 

Penambahan stimulan fruktosa dan penyekat sisiran 

pada kotak lebah dapat meningkatkan bobot lebah betina/lebah 

pekerja, lebah jantan dan suhu di dalam kotak lebah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lebah Madu 

Lebah madu adalah insekta sosial yang hidup selalu 

dalam suatu keluarga besar, yang disebut koloni lebah. Setiap 

sarang dihuni oleh satu koloni. Keunikan koloni lebah ini ialah 

mempunyai sifat polimorfisme yaitu anggotanya mempunyai 

keunikan anatomi, fisiologi dan fungsi biologis yang berbeda 

satu golongan atau strata lain. Satu koloni lebah madu terdiri 

dari satu ratu (queen), beberapa ratus lebah jantan (drones) dan 

beberapa puluh ribu lebah pekerja (worker-bees). Jumlah 

anggota masing-masing golongan, kecuali ratu yang hanya 

satu ekor, tergantung dari spesies lebah dan kondisi 

lingkungan, terutama ketersediaan bahan makanan dan 

temperatur lingkungan (Sihombing, 1997). 

Menurut Pusat Perlebahan Apiari Pramuka (2006) menyatakan 

bahwa klasifikasi lebah madu adalah sebagai berikut : 

 Kelas  : Insecta 

 Ordo  : Hymenoptera 

 Famili  : Apidae 

 Genus  : Apis 

Spesies  : A. cerana, A. dorsata, A. mellifera 

Lebah madu A. mellifera merupakan jenis lebah madu 

yang utama dibudidayakan karena produksi madu dan daya 

adaptasinya yang tinggi. Spesies lebah ini dapat dibuat galur 

baru di daerah dengan lingkungan dan iklim yang berbeda dari 

tempat aslinya. Lebah ini tidak agresif dan kurang suka 

bermigrasi di daerah yang beriklim dingin, atau berelevasi 
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tinggi, hanya saja peka terhadap penyakit, terutama terhadap 

parasite tungau Varroa (Sihombing, 1997). 

Keberhasilan pemeliharaan lebah madu sangat erat 

kaitannya dengan habitat ideal, yaitu tempat, musim yang 

cocok dan ketersediaan tanaman berbunga sebagai sumber 

nektar. Koloni lebah madu dapat digembalakan agar 

menghasilkan madu. Penggembalaan disesuaikan dengan 

musim bunga. Pekerja lapangan sangat diperlukan untuk 

mengamati dan mencari lokasi penggembalaan lebah madu. 

Setiap musim bunga lebah akan menghasilkan madu yang 

khas. Lebah madu yang tidak digembalakan sesuai dengan 

musim bunga yang berlangsung, tidak akan produktif 

menghasilkan madu. Penggembalaan dilakukan pada pagi atau 

malam hari (Sarwono,2001). 

 

2.2 Biologi Lebah Madu 

Satu koloni lebah umumnya terdiri dari ribuan lebah 

pekerja, ratusan lebah jantan dan satu lebah ratu. Ketiga kasta 

lebah dewasa dapat dibedakan dengan jelas dari ukuran tubuh 

atau bagian-bagian tubuh yang paling besar adalah ratu, diikuti 

oleh lebah jantan dan yang paling kecil adalah lebah pekerja 

seperti yang terlihat pada Gambar 2. 
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  Gambar 2. Tiga kasta dalam Koloni Lebah madu (Winston, 

1987) 

 

Setiap kasta memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai 

dengan fungsi dan anatomi tubuhnya. Lebah pekerja 

bertanggung jawab mengerjakan seluruh tugas di dalam dan di 

luar sarang, diantaranya memberi makan lebah ratu dan larva, 

mencari pakan berupa nektar dan polen, mencari air, menjaga 

sarang dan memproses nektar menjadi madu yang matang. 

Madu dibuat lebah dari nektar bunga. Lebah menghisap nektar 

bunga lalu dibawa kesarang. Setiap pekerja menumpuk nektar 

yang dikumpulkan ke dalam kantong khusus di dalam tubuh 

lebah yang disebut perut madu atau honey sac. Di dalam perut, 

gula-gula sukrosa dari nektar dipecah menjadi gula-gula 

sederhana, fruktosa dan glukosa, melalui suatu proses yang 

disebut inversi. Setelah lebah mendepositkan nektar dalam 

sarang, dibiarkan sebagian besar airnya menguap sehingga 

cairan semakin kental (Sihombing, 1997). 

 

2.3 Bobot Lebah Madu 

 Bobot lebah yang baru keluar dari sel mempunyai 

kisaran rata-rata antara 81-151 mg pada lebah pekerja, 196-

225 mg pada lebah jantan dan 178-292 mg pada lebah ratu 

(Winston, 1987). Winston (1987) menyatakan bahwa setelah 

lebah dewasa keluar dari sel sarang mempunyai kisaran rataan 

bobot 81-140 mg per ekor lebah pekerja. 
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2.4 Pakan Pada Lebah Madu 

Salah satu pakan lebah yaitu polen, merupakan sel 

kelamin jantan tumbuhan yang berprotein tinggi. Polen 

dimakan oleh lebah madu terutama sebagai sumber protein. 

Kandungan protein kasarnya bervariasi antara 8-40% (rata-rata 

23%) (Sihombing,1997). Polen mengandung sepuluh unsur 

asam amino esensial diantaranya arginine, fenilalanin, histidin, 

isoleusin, leusin, lisin, metionin, treonin, triptofan dan valin 

yang sangat diperlukan untuk memperbaiki bagian-bagian 

tubuh yang telah rusak (Anonimous, 2005). Oleh karena itu, 

polen sangat penting untuk kehidupan, pertumbuhan dan 

perkembangan koloni (Winarno, 2004). Lebah membutuhkan 

protein yang berasal dari polen untuk perkembangan kelenjar 

hypopharing, sehingga jika terjadi kekurangan polen dapat 

menyebabkan perkembangan kelenjar terhambat dan umur 

lebih pendek (Winston, 1987). 

Tanaman pakan merupakan syarat utama untuk 

pengembangan budidaya lebah madu. Nektar sebagai sumber 

karbohidrat masih dapat disuplai atau diganti dengan sirup 

gula,namun polen dapat dibuat pengganti atau suplemen, 

relatif lebih sulit diganti dan lebih mahal (Sukartiko, 1986). 

Menurut Hendayani (1997), pakan tambahan berupa larutan 

gula dimaksudkan untuk mengatasi masa kekurangan nektar di 

lapangan. Oleh karena itu kandungan gizi yang ada di dalam 

pakan tambahan sebaiknya sama dengan kandungan nektar 

alami. Kandungan gula dalam nektar yang baik harus diatas 

20%, karena kadar gula di atas 20% mampu mencukupi 

kebutuhan energy bagi aktivitas lebah madu. Menurut Smith 

(2000), faktor-faktor yang menjadikan suatu bahan sebagai 
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polen pengganti atau polen tambahan adalah ketertarikan lebah 

untuk mengkonsumsi pakan tersebut. 

 

2.5 Pakan Stimulan Pada Lebah Madu 

Gula merupakan suatu istilah umum yang diartikan 

bagi setiap karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis tetapi 

dalam industri pangan biasanya digunakan untuk menyatakan 

pangan sukrosa, gula yang diperoleh dari tebu. Pemanis lain 

yang digunakan dalam industri pangan antara lain adalah : (1) 

Madu, suatu produk yang dibuat dari madu tanaman oleh 

lebah madu. (2) Sirup glukosa yang dibuat melalui hidrolisa 

pati. (3) Fruktosa. (4) Maltosa yang terdapat dalam sirup 

glukosa. (5) Gula invert yang dibuat melalui hidrolisa sukrosa. 

(6) Laktosa yang terdapat dalam susu. (7) Sarbitol, Manitol. 

(8) Gliserin. (9) Pemanis buatan, siklamat dan sakarin (Buckle, 

1985). 

Definisi sirup glukosa menurut SNI 01-2978-1992 

yaitu cairan kental dan jernih dengan komponen utama 

glukosa, yang diperoleh dari hidrolisis pati dengan cara kimia 

atau enzimatik. Monosakarida merupakan suatu molekul yang 

dapat terdiri dari lima atau enam atom C. Monosakarida yang 

mengandung satu gugus aldehida disebut aldosa sedangkan 

ketosa mempunyai satu gugus keton. Monosakarida dengan 6 

atom C disebut heksosa misalnya glukosa (dekstrosa atau gula 

anggur), fruktosa (levulosa atau gula buah) dan galaktosa. 

Sedangkan yang mempunyai 5 atom C disebut pentosa, 

misalnya xylosa, arabinosa, dan ribosa. Gula monosakarida ini 

berasal dari Tapioka, sedangkan tapioka ini adalah hasil 

ekstraksi pati dari singkong atau ubi kayu yang dihaluskan, 

disaring, diendapkan patinya dan dikeringkan. Granula tapioka 
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berukuran lebih besar (sekitar 20 μm), berbentuk agak bulat 

dan pada salah satu bagian ujungnya berbentuk kerucut. Pada 

ubi kayu terdapat amilosa sebanyak 17% dan amilopektin 

83%. Semakin banyak kandungan amilopektin maka pati 

tersebut akan mudah larut dalam air (Winarno, 2004). 

Tapioka yang diolah menjadi sirup glukosa dan destrin 

sangat diperlukan oleh berbagai industri, antara lain industri 

kembang gula, pengalengan buah-buahan, pengolahan es krim, 

minuman dan industri peragian. Tapioka juga banyak 

digunakan sebagai bahan pengental, bahan pengisi dan bahan 

pengikat dalam industri makanan, seperti dalam pembuatan 

puding, sup, makanan bayi, es krim, pengolahan sosis daging, 

industri farmasi, dan lain-lain. Ampas tapioka banyak dipakai 

sebagai campuran makanan ternak (Anonymous, 2009). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai 

Mei 2013 di Peternakan Lebah Madu Bapak Ismail, Jl. Raya 

Tlekung Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

3.2 Materi Penelitian 

Alat:     Bahan: 

a. Alat tulis    a. Fruktosa 

b. Gelas takar    b. Gula Pasir  

c. Sekat dari triplek   c. 18 koloni Lebah 

d. Termometer ruang           Madu Apis mellifera 

e. Timba    d. Air 

f. Neraca digital merk Kris Chef model EHA601 

 

Pada rencana penelitian ini yang diamati adalah bobot 

dari lebah pekerja, lebah jantan, dan suhu didalam kotak. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan 2 faktor yaitu stimulan dan penyekat yang 

terdiri dari 3 perlakuan stimulan dan 2 perlakuan penyekat. 
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Masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali pengulangan, 

adapun rencana percobaannya sebagai berikut: 

1. S0P0 = menggunakan stimulan air + larutan gula (50% 

: 50%) dan tanpa penyekat. 

2. S1P0 = menggunakan stimulan air + fruktosa (50% : 

50%) dan tanpa penyekat. 

3. S2P0 = menggunakan stimulan air + fruktosa + larutan 

gula (50% : 25% : 25%) dan tanpa penyekat. 

4. S0P1 = menggunakan stimulan air + larutan gula (50% 

: 50%) dan penyekat. 

5. S1P1 = menggunakan stimulan air + fruktosa (50% : 

50%) dan penyekat. 

6. S2P1 = menggunakan stimulan air + fruktosa + larutan 

gula (50% : 25% : 25%) dan penyekat. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

1. Persiapan penelitian 

a. Mempersiapkan koloni: 

- koloni yang dipakai untuk penelitian ini adalah lebah 

Apis mellifera yang terdiri dari ratu,lebah jantan, dan 

lebah betina/pekerja. 

- kotak lebah berjumlah 18 kotak, 1 kotak  sama 

dengan 1 koloni lebah. 

- didalam kotak lebah terdapat 5 sisiran aktif, 1 sisiran 

kosong. 

- memberi label pada kotak masing-masing perlakuan. 

- koloni masing-masing perlakuan di tempatkan secara 

acak. 

- membuat peta penempatan koloni/kotak lebah dan 

diberi label. 
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b. Mempersiapkan alat dan bahan: 

- Alat: alat tulis, neraca digital, gelas takar, sekat dari 

triplek, termometer ruang. 

- Bahan: fruktosa, larutan gula, air, 18 koloni lebah 

Apis mellifera. 

c. Pembuatan dan penempatan sekat: 

- Penyekat terbuat dari triplek dengan ukuran sebagai 

berikut: 

   

                

    

       Gambar 3. Sketsa ukuran pembuatan penyekat 

 

- Ada 9 kotak yang tidak dipasang penyekat dan 9 

kotak lainnya dipasang penyekat dari triplek yang 

diletakkan di antara sisiran aktif dan tempat pakan.  

 

     =Sisiran aktif 

     = Penyekat triplek 

     = Tempat pakan 

     = Sisiran kosong 

Gambar 4. Sketsa kotak lebah dengan penyekat triplek tampak 

      dari atas 
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     = Sisiran aktif 

     = Tempat pakan 

     =Sisiran kosong 

Gambar 5. Sketsa kotak lebah tanpa penyekat triplek tampak 

     dari atas 

 

2. Pelaksanaan penelitian 

Tabel 1. Pemberian kode pada pelaksanaan penelitian 

 

a. Perlakuan stimulan 

1) Frekuensi pemberian stimulan: 

Untuk frekuensi pemberian pakan dilakukan 2 

(dua) kali seminggu, yaitu pada hari Senin dan 

Kamis pada Pukul 06.00-07.00 WIB. 

2) Volume pemberian stimulan untuk masing-

masing perlakuan berbeda: 

Untuk pemberian stimulan setiap kotak 

membutuhkan 720 ml untuk setiap kali 

             Stimulan 

 

 

Penyekat 

 

S0 

 

S1 

 

S2 

 

P0 

1 S0P0-1 S1P0-1 S2P0-1 

2 S0P0-2 S1P0-2 S2P0-2 

3 S0P0-3 S1P0-3 S2P0-3 

 

P1 

1 S0P1-1 S1P1-1 S2P1-1 

2 S0P1-2 S1P1-2 S2P1-2 

3 S0P1-3 S1P1-3 S2P1-3 
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makan, yang terdiri dari 3 gelas mineral 

dengan rincian volume sebagai berikut : 

 S0 = (50% air : 50% gula) 

720 ml terdiri dari:  

50% air = 360 ml 

50% gula = 360 ml 

 S1 = (50% air : 50% fruktosa) 

720 ml terdiri dari:  

50% air = 360 ml 

50% fruktosa = 360 ml 

 S2 = (50% air : 25% fruktosa : 25% gula) 

720 ml terdiri dari:  

50% air = 360 ml 

25% fruktosa = 180 ml  

25% gula = 180 ml 

3) Cara pemberian pakan: 

 Pemberian pakan 18 koloni dilakukan pada 

jam 06.00-07.00 pagi.Untuk formula 

stimulan menggunakan gula, maka gula 

dilarutkan dahulu dengan air yang telah 

dimasak kurang lebih 3 menit. 

 Air yang dimasak sebelum digunakan 

untuk melarutkan gula harus ditakar dahulu 

agar campuran antara air dan gula bisa 

tepat. 

b. Pengambilan data: 

1) Pengambilan data dilakukan pada waktu pagi, 

yaitu jam 07.00-08.00 dengan cara 

menimbang bobot dari lebah, pengambilan 

sampel dilakukan dengan mengambil 20 ekor 
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sampel lebah betina/pekerja dan 10 ekor 

sampel lebah jantan disetiap kotak lebah 

kemudian ditimbang menggunakan neraca 

digital dengan tingkat ketelitian 1 mg dan 

hasilnya dirata-rata. Data ini dilakukan sekali 

selama penelitian berlangsung. 

2) Pencatatan suhu dilakukan setiap pemberian 

pakan diberikan, dengan menggunakan 

termometer ruang yang telah ditempatkan 

pada masing-masing kotak lebah. 

3) Melakukan tabulasi data. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam rencana penelitian ini 

antara lain: 

1. Bobot lebah betina/pekerja Apis mellifera 

2. Bobot lebah jantan Apis mellifera 

3. Suhu didalam kotak lebah 
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3.6 Analisis Data 

Data dianalisis dengan Analisis Ragam (ANOVA) 

dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial.  

 

Tabel 2. Analisis Ragam (ANOVA) 

SK db JK KT Fhitung 
Ftabel 

0,05% 

Ftabel 

0,01% 

Stimulan 2 JKS KTS KTS/JKS   

Penyekat 1 JKP KTP KTP/JKP   

Interaksi 2 JKSP KTSP KTSP/JKSP   

Galat 12 JKG KTG    

Total 17      

 

Apabila ada perbedaan pengaruh diantara perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) dengan 

model rumus sebagai berikut : 

 

BNT   t :dbg √2(KT )/k 

Keterangan : 

tα        taraf nyata 0,05%  

KTG = kuadrat tengah galat 

dbg   = derajat bebas galat    

 k      = banyaknya ulangan 

 

 

 

 



20 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Stimulan 

Stimulan pada lebah madu ini adalah pakan tambahan yang 

diberikan agar lebah tetap bertahan didalam kotak lebah 

pada saat musim paceklik hingga akhir menjelang musim 

bunga dan stimulan yang ada pada penelitian ini terdiri dari 

2 bahan utama yaitu fruktosa dan gula. 

2. Hasil samping pengolahan tepung tapioka (fruktosa) 

Hasil samping pengolahan tepung tapioka disini berbentuk 

cair dan mempunyai senyawa karbohidrat dalam bentuk 

gula yang paling sederhana, termasuk golongan 

monosakarida. 

3. Penyekat sisiran 

Penyekat sisiran disini adalah penyekat yang terbuat dari 

triplek yang ditempatkan diantara sisiran aktif dan tempat 

pakan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Stimulan dan Penyekat Terhadap Bobot 

Lebah Betina/Pekerja 

Hasil analisis ragam yang terdapat pada Lampiran 1 

menunjukan bahwa dengan pemberian stimulan fruktosa 

terdapat perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada bobot 

lebah betina, sedangkan pada pemberian penyekat sisiran 

kotak lebah terdapat perbedaan yang tidak nyata (P>0,05). 

Pada interaksi dari pemberian stimulan dan penyekat terdapat 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05).  

Tabel 3. Rata – rata bobot badan lebah betina pada pemberian 

 stimulan (mg/ekor) 

Stimulan Rata – rata 

S0 62±6,31
a 

S1 53±3,17
a 

S2 94,92±9,98
b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan 

         perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5% menunjukkan 

bahwa pada perlakuan S0:S1  menunjukkan perbedaan yang 

tidak nyata (P>0,05), sedangkan pada perlakuan S0:S2 dan 

S1:S2 menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). Hal ini 



22 

 

dikarenakan pada rata – rata bobot lebah betina pada perlakuan 

S0 dan S1 tidak berbeda jauh yaitu 62 mg/ekor pada S0 dan 53 

mg/ekor pada S1. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan nilai 

rata – rata bobot lebah betina pada perlakuan S2 yaitu 94,92 

mg/ekor, maka hasilnya terdapat perbedaan yang nyata 

(P<0,05). Perhitungan uji BNT 5% dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

Bobot lebah betina yang mendapat stimulan S2 lebih 

tinggi dibanding dengan pemberian stimulan S0 dan S1, hal ini 

diduga karena jumlah karbohidrat yang terdapat pada stimulan 

S2 mencukupi untuk konsumsi lebah betina dibandingkan 

dengan stimulan S0 dan S1. Salah satu fungsi karbohidrat 

dalam susunan makanan adalah sebagai “pasangan protein”. 

Karbohidrat yang cukup dapat menjamin bahwa protein dalam 

makanan dapat digunakan untuk pertumbuhan (Gaman dan 

Sherrington, 1992). Pertambahan bobot lebah betina ini diduga 

karena terdapat aktivasi dari disakarida menjadi monosakarida, 

dimana dalam penelitian ini komposisi air, larutan gula, dan 

fruktosa lebih disukai lebah dan menghasilkan perkembangan 

yang baik pula dari bobot lebah betina. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bentuk fisik lebah betina dan lebah jantan 
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Bobot badan lebah yang tinggi dapat mengankut 

nektar dari bunga lebih banyak dibandingkan dengan lebah 

madu yang memiliki bobot badan rendah, karena lebah yang 

memiliki bobot badan tinggi, maka kantong yang dimilikinya 

untuk mengangkut nektar juga lebih besar. Bobot badan yang 

tinggi juga memberikan kemampuan lebah untuk dapat 

membawa tepung sari lebih banyak dibandingkan dengan 

lebah yang memiliki bobot badan rendah. Winston (1987), 

menyatakan bahwa bobot badan lebah pekerja yang baru 

keluar dari sel adalah berkisar antara 81 – 151 mg/ekor. Bila 

bobot badannya rendah atau berada dibawah kisaran, maka 

bobot badan lebah pekerja tersebut tidak dapat mengangkut 

nektar dan polen dengan baik.  

Tabel 4. Rata – rata bobot badan lebah betina dengan 

 pemberian penyekat (mg/ekor) 

Penyekat Rata - rata 

P0 68,17±18,33
a 

P1 71,78±21,91
a 

Keterangan : Superskrip yang sama menunjukkan berbeda 

         tidak nyata (P>0,05) 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pemberian penyekat 

sisiran pada kotak lebah terdapat perbedaan yang tidak nyata, 

diduga lebah betina merupakan lebah pekerja. Selain 

beraktivitas didalam kotak lebah, lebah betina juga 

beraktivitas diluar kotak lebah/sarang. Lebah pekerja adalah 

lebah betina yang tidak subur. Lebah pekerja mengeluarkan 

lilin yang digunakan untuk membangun sarang dan 

menyediakan makanan terdiri dari madu dan tepung sari 

(Anonymous, 2005). Oleh karena itu lebah betina sesekali 
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berada didalam kotak lebah/sarang,sesekali juga keluar sarang 

untuk mencari pakan alam berupa nektar bunga, sehingga 

penyekat yang digunakan untuk menjaga suhu di dalam sisiran 

kotak lebah tidak mempengaruhi produktivitas bobot lebah 

betina.  

 
Gambar 7. Rata- rata bobot badan lebah betina dari interaksi 

     pemberian stimulan dan penyekat (mg/ekor) 

 

Interaksi antara stimulan dan penyekat yang terlihat 

pada Gambar 7 menunjukkan bahwa rata – rata bobot lebah 

betina yang memiliki bobot tertingi adalah pada stimulan S2 

menggunakan penyekat (S2P1) yaitu 99,66 mg/ekor dan 

stimulan S2 tanpa penyekat (S2P0) yaitu sebesar 90,16 

mg/ekor, sedangkan bobot terendah adalah pada stimulan S1 

tanpa penyekat (S1P0) yaitu 52,5 mg/ekor dan pada stimulan S1 

menggunakan penyekat (S1P1) yaitu 53,5 mg/ekor. Perbedaan 

nilai rata – rata pada bobot lebah betina ini diduga karena 

pengaruh pemberian stimulan dengan campuran yang berbeda 

dan pemberian penyekat. Pada perlakuan S1P0, pemberian 

stimulan 720 ml dengan campuran 50% air : 50% fruktosa dan 
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tidak menggunakan penyekat menghasilkan bobot lebah betina 

terendah, sedangkan pada perlakuan S2P1, pemberian stimulan 

720 ml dengan campuran 50% air : 25% gula : 25% fruktosa 

dan menggunakan penyekat menghasilkan bobot lebah betina 

tertinggi. Pemberian komposisi stimulan yang tepat, disukai 

oleh lebah, dan dapat meningkatkan perkembangan lebah 

dipadukan dengan pemberian penyekat yang dapat 

meningkatkan suhu di dalam kotak lebah dimana lebah lebih 

menyukai beraktivitas di suhu yang tinggi, oleh karena itu 

interaksi antara pemberian stimulan dan pemberian penyekat 

dapat meningkatkan bobot lebah betina.  

 

4.2 Pengaruh Stimulan dan Penyekat Terhadap Bobot 

Lebah Jantan 

Hasil analisis ragam yang terdapat pada Lampiran 2 

menunjukan bahwa dengan pemberian stimulan fruktosa 

terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) pada bobot lebah 

jantan dan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada 

pemberian penyekat sisiran kotak lebah. Sedangkan pada 

interaksi dari pemberian stimulan dan penyekat terdapat 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05). Rata – rata bobot lebah 

jantan dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata – rata bobot lebah jantan pada pemberian 

 stimulan (mg/ekor) 

Stimulan Rata – rata 

S0 181,5±9,43
a 

S1 171,3±6,15
a 

S2 201±13,06
a 

Keterangan : Superskrip yang sama menunjukkan berbeda 

         tidak nyata (P>0,05) 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5% pada perlakuan 

stimulan menunjukkan bahwa pada perbandingan S0:S1, S1:S2, 

dan S2:S0 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini 

dikarenakan pada rata – rata bobot lebah jantan pada perlakuan 

S0, S1, dan S2 tidak terpaut jauh yaitu 181,5 mg/ekor, 171,3 

mg/ekor, dan 201 mg/ekor. Hasil tersebut jika dibandingkan 

dengan hasil perhitungan uji BNT maka hasilnya tidak 

terdapat perbedaan yang nyata atau tidak ada notasi yang 

berbeda. Perhitungan uji BNT 5% dapat dilihat pada Lampiran 

2.  

Rata – rata bobot lebah jantan yang mendapat 

stimulan S2 lebih tinggi dibanding dengan pemberian stimulan 

S0 dan S1, sama halnya dengan pengamatan pada bobot lebah 

betina, hal ini diduga karena jumlah karbohidrat yang terdapat 

pada stimulan S2 mencukupi untuk konsumsi lebah betina 

dibandingkan dengan stimulan S0 dan S1, mengingat bahwa 

fungsi karbohidrat dalam susunan makanan adalah sebagai 

pasangan protein. Karbohidrat yang cukup dapat menjamin 

bahwa protein dalam makanan dapat digunakan untuk 

pertumbuhan (Gaman dan Sherrington, 1992). 
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Untuk pemberian stimulan sebaiknya diberikan 

stimulan S2, karena rata – rata bobot badan yang diperoleh 

cukup tinggi yaitu 201 mg, sedangkan pada S0 dan S1 masing – 

masing 181,5 mg/ekor dan 171,3 mg/ekor. Hasil tersebut 

masih berada dibawah kisaran rata – rata bobot lebah jantan 

196-225 mg/ekor (Winston, 1987), sedangkan pada S2 masih 

berada diantara kisaran tersebut. Bobot lebah jantan yang 

tinggi juga memberikan keuntungan untuk meningkatkan 

kemampuan terbang ketika ingin melakukan perkawinan 

dengan lebah ratu. Kualitas sperma yang dimiliki oleh lebah 

yang memiliki bobot lebah tinggi diduga dapat mengalami 

peningkatan dalam reproduksinya. 

Tabel 6. Rata – rata bobot lebah jantan pada pemberian 

 penyekat (mg/ekor) 

Penyekat Rata – rata 

P0 179,77±12,25
a 

P1 189,44±18
a 

Keterangan : Superskrip yang sama menunjukkan berbeda 

         tidak nyata (P>0,05) 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5% pada penyekat 

tidak memberikan perbedaan yang nyata pada perbandingan 

perlakuan P0:P1. Hal ini dikarenakan hasil dari perbandingan 

P0:P1 tidak lebih dari hasil dari BNT, sehingga pada uji BNT 

tidak terdapat perbedaan yang nyata atau notasi yang berbeda. 

Hasil perhitungan uji BNT dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Pemberian penyekat sisiran pada kotak lebah terdapat 

perbedaan yang nyata. Hal ini diduga karena suhu didalam 

kotak lebah yang diberi penyekat sisiran menghasilkan suhu 

yang lebih tinggi dibanding kotak lebah yang tidak diberi 
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penyekat sisiran. Selain itu aktivitas dari lebah jantan hanya 

bertugas untuk mengawini lebah ratu (Anonymous, 2013), 

sehingga lebah jantan hanya beraktivitas didalam kotak lebah 

dimana lebah jantan hanya dipengaruhi suhu didalam kotak 

lebah tanpa pengaruh suhu diluar kotak lebah, berbeda dengan 

lebah betina yang merupakan lebah pekerja dan beraktivitas 

didalam dan diluar kotak lebah. Oleh karena itu pemeberian 

penyekat sisiran di dalam kotak lebah dapat meningkatkan 

suhu didalamnya yang dapat mempengaruhi produktivitas 

bobot lebah jantan.  

 
Gambar 8. Rata – rata bobot lebah jantan dari interaksi 

     pemberian stimulan dan penyekat (mg/ekor) 

 

Interaksi antara pemberian stimulant dan penyekat 

yang terlihat pada Gambar 8 menunjukkan bahwa rata – rata 

lebah jantan yang memiliki bobot tertingi adalah pada 

stimulan S2 menggunakan penyekat (S2P1) yaitu 211,33 

mg/ekor dan stimulan S2 tanpa penyekat (S2P0) yaitu sebesar 

190,66 mg/ekor, sedangkan bobot terendah adalah pada 

stimulan S1 tanpa penyekat (S1P0) yaitu 167,33 mg/ekor dan 
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pada stimulan S1 menggunakan penyekat (S1P1) yaitu 175,33 

mg/ekor. Perbedaan nilai rata – rata pada bobot lebah jantan 

ini diduga karena pengaruh pemberian stimulan dengan 

campuran yang berbeda dan pemberian penyekat. Pada 

perlakuan S1P0, pemberian stimulan 720 ml dengan campuran 

50% air : 50% fruktosa dan tidak menggunakan penyekat 

menghasilkan bobot lebah jantan terendah, sedangkan pada 

perlakuan S2P1, pemberian stimulan 720 ml dengan campuran 

50% air : 25% gula : 25% fruktosa dan menggunakan 

penyekat menghasilkan bobot lebah jantan tertinggi. 

Pemberian komposisi stimulan yang tepat, disukai oleh lebah, 

dan dapat meningkatkan perkembangan lebah dipadukan 

dengan pemberian penyekat yang dapat meningkatkan suhu di 

dalam kotak lebah dimana lebah lebih menyukai beraktivitas 

di suhu yang tinggi, oleh karena itu interaksi antara pemberian 

stimulan dan pemberian penyekat dapat meningkatkan bobot 

lebah jantan. Menjelang musim bunga, lebah jantan yang 

terdapat pada koloni masih sedikit dan jarang melakukan 

aktivitas diluar kotak lebah sehingga bobot lebah jantan yang 

dihasilkan lebih tinggi dibandingkan jika lebah jantan 

melakukan aktivitas diluar kotak lebah pada musim bunga. 

 

4.3 Pengaruh Penyekat Terhadap Suhu Kotak Lebah 

Hasil analisis ragam yang terdapat pada Lampiran 3 

menunjukan bahwa dengan pemberian penyekat terdapat 

perbedaan yang nyata (P<0,05) pada suhu kotak lebah. Pada 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5%, perlakuan penyekat P0:P1 

menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata. Hal ini 

dikarenakan rata – rata pada P0:P1 tidak terpaut jauh, jadi 

nilainya tidak melebihi dari hasil BNT 5%, sehingga tidak 
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menunjukkan perbedaan yang nyata atau tidak ada notasi yang 

berbeda. 

Tabel 7. Rata – rata suhu kotak lebah pada pemberian 

 penyekat (ºC) 

Penyekat Rata – rata  

P0 26,19±0,41
a 

P1 26,73±0,45
a 

Keterangan : Superskrip yang sama menunjukkan berbeda 

         tidak nyata (P>0,05) 

 

Rata – rata suhu P0 yaitu 26,19ºC sedangkan pada P1 

26,73ºC. hal ini dikarenakan perlakuan P0 tidak diberi 

penyekat pada kotak lebah sedangkan pada perlakuan P1 diberi 

penyekat pada kotak lebah. Faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi nilai suhu pada kotak lebah adalah bahan yang 

digunakan untuk membuat kotak lebah, iklim, dan lokasi 

penelitian. Suhu yang dihasilkan dari perlakuan P0 dan P1 

sangat kecil, hal ini diduga pada saat penelitian berlangsung 

curah hujan sangat tinggi antara bulan April sampai Mei, 

sehingga mempengaruhi suhu pada kotak lebah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 

penambahan stimulan fruktosa mempengaruhi bobot badan 

lebah betina/lebah pekerja dan bobot lebah jantan dengan hasil 

yang tinggi menggunakan perlakuan S2 (air 50% : larutan gula 

25% : fruktosa 25%), sedangkan pemberian penyekat sisiran 

pada kotak lebah mempengaruhi bobot lebah jantan dan suhu 

didalam kotak lebah tetapi tidak mempengaruhi bobot lebah 

betina/lebah pekerja. 

5.2 Saran 

 Saran dalam penelitian ini untuk pemberian stimulan 

lebah madu, disarankan memberikan stimulan pada perlakuan 

S2 (air 50% : larutan gula 25% : fruktosa 25%) karena dapat 

meningkatkan perkembangan lebah. Selain itu dalam segi 

material dan hasil yang terbaik, penggunaan stimulan S2 (air 

50% : larutan gula 25% : fruktosa 25%) lebih menghemat 

biaya dibandingkan dengan stimulan pada perlakuan S0 (air 

50% : larutan gula 50%) karena harga per kilogram gula lebih 

mahal dari harga per kilogram fruktosa. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Hasil perhitungan analisa statistik bobot 

lebah betina/pekerja (mg/ekor) 

Penyekat Ulangan 
Stimulan Total 

Penyekat S0 S1 S2 

 1 59 52 92 203 

P0 2 57,5 48 78 183,5 

 3 69 57,5 100,5 227 

Total  185,5 157,5 270,5 613,5 

SD  6.25 4,76 11.36  

 1 69,5 52 108 229,5 

P1 2 63 54 95 212 

 3 54 54,5 96 204,5 

Total  186,5 160,5 299 646 

SD  7,78 1,32 7,23  

Total 

Stimulan 

 372 318 569,5 1259,5 

 

Faktor Koreksi (FK) 

abr

Yij
FK

2

...  

        = 88130,01 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

   
  

FKYYYJKtotal ijk

a

i

b

j

r

k

ijk

2

1 1 1

2

...  

           = 6591,23 

Jumlah Kuadrat Stimulan 

   
  

FK
ar

Y
YYJKstimulan

j
a

i

b

j

r

k

j

2

..

1 1 1

2

.....  

           = 5843,02 

Jumlah Kuadrat Penyekat 

   
  

FK
br

Y
YYJKpenyekat i

a

i

b

j

r

k

i

2

..

1 1 1

2

.....  

          = 58,68 

 

Jumlah Kuadrat  (Stimulan) (Penyekat) 

   

JKpenyekatJKstimulanJKPpenyekatstimulanJK

JKBJKAYYYYYY

penyekatstimulanJK

a

i

b

j

r

k

ij

a

i

b

j

r

k

jiij



 
    

))((

))((

1 1 1

2

....

1 1 1

2

........

 

                                      = 78,36 
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Jumlah Kuadrat Perlakuan  

    FK
r

Y
YYJKP

ij

ij

2

.2

....  

           = 5980,06 

Jumlah Kuadrat Galat 

JKPJKTJKG   

           = 611,16 

 

Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhit Ftabel 0,05 Ftabel 0,01 

Stimulan 2 5843,02 2921,51 57,36
 

3,89 6,93 

Penyekat 1 58,68 58,68 1,15 4,75 9,33 

Interaksi 2 78,36 39,18 0,76 3,89 6,93 

Galat 12 611,16 50,93  

Total 17 6591,23  

Perlakuan stimulan Fhit > Ftabel (0,01) maka perlakuan 

stimulan menunjukkan pengaruh  berbeda sangat nyata 

terhadap bobot lebah betina (P<0,01)  

Perlakuan penyekat Fhit < Ftabel (0,05) maka perlakuan 

penyekat menunjukkan pengaruh berbeda tidak nyata 

terhadap bobot lebah betina (P>0,05) 

Interaksi stimulan dan penyekat Fhit < Ftabel (0,05) maka 

interaksi menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap bobot lebah betina (P>0,05) 
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Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Stimulan 

BNT   t :dbg √2(KT )/k 

           = 22,66 

 

Stimulan Rata – rata  Notasi 

S1 53
 

a 

S0 62
 

a 

S2 94,91
 

b 
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Lampiran 2. Hasil perhitungan analisa statistik bobot 

lebah jantan (mg/ekor) 

Penyekat 
Ulan

gan 

Stimulan Total 

Penyek

at 
S0 S1 S2 

 1 171 171 191 533 

P0 2 191 161 183 535 

 3 182 170 198 550 

Total  544 502 572 1618 

SD  10,01 5,5 7,5  

 1 183 179 210 572 

P1 2 192 176 219 587 

 3 170 171 205 546 

Total  545 526 634 1705 

SD  11,06 4,04 7,09  

Total 

Stimulan 

 1089 1028 1206 3323 

 

Faktor Koreksi (FK) 

abr

Yij
FK

2

...  

        = 613462,7 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

   
  

FKYYYJKtotal ijk

a

i

b

j

r

k

ijk

2

1 1 1

2

...  

           = 4216,27 
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Jumlah Kuadrat Stimulan 

   
  

FK
ar

Y
YYJKstimulan

j
a

i

b

j

r

k

j

2

..

1 1 1

2

.....  

           = 2727,44 

Jumlah Kuadrat Penyekat 

   
  

FK
br

Y
YYJKpenyekat i

a

i

b

j

r

k

i

2

..

1 1 1

2

.....  

          = 420,5 

Jumlah Kuadrat (Stimulan) (Penyekat) 

   

JKpenyekatJKstimulanJKPpenyekatstimulanJK

JKBJKAYYYYYY

penyekatstimulanJK

a

i

b

j

r

k

ij

a

i

b

j

r

k

jiij



 
    

))((

))((

1 1 1

2

....

1 1 1

2

........

 

                                          = 316,33 

Jumlah Kuadrat Perlakuan  

    FK
r

Y
YYJKP

ij

ij

2

.2

....  

           = 3464,27 

 



40 

 

Jumlah Kuadrat Galat 

JKPJKTJKG   

           = 752 

 

Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung Ftabel 0,05 Ftabel 

0,01 

Stimulan 2 2727,44 1363,72 21,76 3,89 6,93 

Penyekat 1 420,5 420,5 6,71 4,75 9,33 

Interaksi 2 316,33 158,16 2,52 3,89 6,93 

Galat 12 752 62,66  

Total 17 4216,27  

Perlakuan stimulan Fhit > Ftabel (0,01) maka perlakuan 

stimulan menunjukkan pengaruh  berbeda sangat nyata 

terhadap bobot lebah jantan (P<0,01)  

Perlakuan penyekat Fhit > Ftabel (0,05) maka perlakuan 

penyekat menunjukkan pengaruh berbeda nyata terhadap 

bobot lebah jantan (P<0,05) 

Interaksi stimulan dan penyekat Fhit < Ftabel (0,05) maka 

interaksi menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap bobot lebah jantan (P>0,05) 
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Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Stimulan  

  

BNT   t :dbg √2(KT )/k 

           = 24,89   

Stimulan Rata – rata Notasi 

S1 171,33 a 

S0 181,5 a 

S2 201 a 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Penyekat  

  

BNT   t :dbg √2(KT )/k 

           = 30,4   

 

Penyekat Rata – rata Notasi 

P0 179,77 a 

P1 189,44 a 
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Lampiran 3. Hasil perhitungan analisa statistik suhu pada 

kotak lebah (°C) 

Penyekat 
Ulan

gan 

Stimulan Total 

Penyeka

t 
S0 S1 S2 

 1 25,5 26,25 26,5 78,25 

P0 2 25,62 26,5 26,75 78,87 

 3 26,25 26,37 26 78,62 

Total  77,37 79,12 79,25 235,75 

SD  0,40 0,12 0,38  

 1 26 26,5 27,62 80,12 

P1 2 26,75 26,62 26,5 79,87 

 3 27 26,57 27 80,57 

Total  79,75 79,69 81,12 240,57 

SD  0,52 0,062 0,56  

Total 

Stimulan 

 157,12 158,82 160,37 476,32 

 

Faktor Koreksi (FK) 

abr

Yij
FK

2

...  

        = 12604,56 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

   
  

FKYYYJKtotal ijk

a

i

b

j

r

k

ijk

2

1 1 1

2

...  

           = 4,29 
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Jumlah Kuadrat Stimulan 

   
  

FK
ar

Y
YYJKstimulan

j
a

i

b

j

r

k

j

2

..

1 1 1

2

.....  

           = 0,88 

Jumlah Kuadrat Penyekat 

   
  

FK
br

Y
YYJKpenyekat i

a

i

b

j

r

k

i

2

..

1 1 1

2

.....  

          = 1,29 

Jumlah Kuadrat (Stimulan) (Penyekat) 

   

JKpenyekatJKstimulanJKPpenyekatstimulanJK

JKBJKAYYYYYY

penyekatstimulanJK

a

i

b

j

r

k

ij

a

i

b

j

r

k

jiij








    

))((

))((

1 1 1

2

....

1 1 1

2

........

 

                                          = 0,28 

Jumlah Kuadrat Perlakuan  

    FK
r

Y
YYJKP

ij

ij

2

.2

....  

           = 2,46 
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Jumlah Kuadrat Galat 

JKPJKTJKG   

           = 1,83 

 

Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung Ftabel 

0,05 

Ftabel 

0,01 

Stimulan 2 0,88 0,44 2,88 3,89 6,93 

Penyekat 1 1,29 1,29 8,46 4,75 9,33 

Interaksi 2 0,28 0,14 0,94 3,89 6,93 

Galat 12 1,83 0,15  

Total 17 4,29  

Perlakuan stimulan Fhit < Ftabel (0,05) maka perlakuan 

stimulan menunjukkan pengaruh  berbeda tidak nyata 

terhadap bobot lebah betina (P>0,05)  

Perlakuan penyekat Fhit > Ftabel (0,05) maka perlakuan 

penyekat menunjukkan pengaruh berbeda tidak nyata 

terhadap bobot lebah betina (P<0,05) 

Interaksi stimulan dan penyekat Fhit < Ftabel (0,05) maka 

interaksi menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

terhadap bobot lebah betina (P>0,05) 

 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) Penyekat   

BNT   t :dbg √2(KT )/k 
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           = 1,37 

Penyekat Rata – rata  Notasi 

P0 26,19 a 

P1 26,73 a 

 

 

 


