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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Apis mellifera merupakan lebah madu yang memiliki 

produktifitas tinggi dan mudah beradaptasi dengan iklim di 

Indonesia (Adalina, 2008), namun kenyataannya di lapang 

peternak lebah madu kesulitan dalam mencari sumber pakan. 

Widiarti dan Kuntadi (2012) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya 

produktifitas lebah madu di masyarakat adalah penurunan 

sumber pakan. Pakan lebah madu berupa pollen dan nektar 

yang diperoleh dari tanaman. Somerville (2000) menyatakan 

bahwa karbohidrat utama koloni atau sumber energi berasal 

dari nektar telah diubah menjadi madu yang dikonsumsi oleh 

koloni untuk menjaga suhu induk untuk memungkinkan para 

lebah pekerja  terbang dan aktivitas oleh setiap individu. 

Ketersediaan pakan di alam terbatas tergantung dari musim 

yang berlangsung. Mulyono (1998) menyatakan bahwa pada 

daerah – daerah tertentu pada musim kemarau tidak 

mencukupi untuk menghasilkan bunga. Hal tersebut 

merupakan musim paceklik bagi lebah madu karena bunga 

sebagai sumber utama pakan sangat terbatas di alam. 

Peternak akan kesulitan saat musim paceklik dan 

menjelang musim bunga, karena jarang ditemukan bunga 

sebagai sumber pakan lebah. Sebagian peternak membuat 

pakan stimulan untuk menutupi kekurangan sumber pakan saat 

musim paceklik. Somerville (2000) menyatakan bahwa pakan 

gula dalam bentuk sirup merupakan metode yang paling 

popular dan merupakan metode yang efektif untuk 
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merangsang perkembangan anakan lebah madu. Pakan 

stimulan yang umum dipakai oleh peternak rata-rata berasal 

dari gula pasir yang ditambah dengan air. Harga gula pasir 

yang relatif mahal menyebabkan beberapa peternak beralih 

menggunakan bahan lain, misalnya bahan dari hasil samping 

pengolahan tepung tapioka. Beberapa  peternak lain masih 

ragu untuk menggunakannya dibandingkan dengan gula pasir. 

Hasil samping pengolahan tepung tapioka merupakan sumber 

pakan alternatif yang potensial untuk lebah madu, karena 

diperoleh dari hasil ektraksi pati singkong yang mengandung 

dekstrosa (merupakan monosakarida yang diperlukan oleh 

lebah madu). Gula dari pati adalah sirup glukosa, fruktosa, 

maltose, manitol dan sorbitol, rasa dari gula-gula tersebut 

hampir sama dengan gula tebu, bahkan fruktosa dan sorbitol 

lebih manis (Budiyanto, Martosuryo dan Richana, 2006). 

Musim paceklik menyebabkan produksi madu terbatas 

dan hanya cukup sebagai pakan untuk koloni. Hal ini disadari 

oleh peternak dan berupaya meningkatkan jumlah koloni 

sebagai persiapan saat musim berbunga. Sebagian peternak 

menggunakan penyekat sisiran sarang yang diyakininya dapat 

menstabilkan suhu dalam kotak lebah, sehingga mampu 

menunjang produktifitas lebah ratu dalam menghasilkan telur. 

Tidak semua peternak menggunakan penyekat sisiran, karena 

masih belum mengetahui pengaruh yang diberikan dalam 

penggunaan penyekat sisiran tersebut, sehingga harapan dari 

penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan baru tentang 

hasil samping tepung tapioka sebagai stimulan lebah madu 

serta pengaruh dari pemberian penyekat sisiran. Lebih spesifik 

dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tingkat kesukaan 

lebah madu terhadap pakan stimulan dan penyekat sisiran. 
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Lebah madu yang memiliki tingkat kesukaan yang tinggi 

terhadap pakan stimulan tentunya akan berkorelasi positif pada 

produktifitas lebah ratu dalam menghasilkan telur sebagai 

upaya untuk memperbanyak koloni. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Menjelang musim bunga (bulan April) daerah Jawa 

Timur masih dalam musim penghujan. Hujan yang turun 

menyebabkan nektar dalam bunga menjadi encer dan pollen 

sulit untuk diangkut oleh lebah pekerja. Produktifitas lebah 

ratu juga dipengaruhi oleh kestabilan suhu di dalam stup itu 

sendiri. Suhu 34 – 35 
0
C akan menyebabkan perkembangan 

anakan lebah madu menjadi optimal. Diperlukan  penyekat 

adalah untuk dapat menjaga kehangatan suhu dalam stup 

sehingga ratu lebah dan lebah pekerja dapat bekerja secara 

optimal. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan pakan stimulan dan penyekat sisiran 

terhadap konsumsi pakan stimulan lebah madu, berat sisiran 

sarang kotak eram dan mortalitas anakan lebah madu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan pada akhirnya nanti dapat 

menentukan formula pakan stimulan yang disukai oleh lebah 

madu dan dapat memberikan gagasan baru dalam membuat 

kotak lebah madu yang menggunakan penyekat sisiran. 
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1.5 Kerangka Konsep 

 
Gambar 1. Kerangka Konsep 
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1.6 Kerangka Pikir 

Pakan gula dalam bentuk sirup merupakan metode yang 

paling populer dan merupakan metode yang efektif untuk 

merangsang perkembangan anakan lebah madu (Somerville, 

2000). Pakan sirup gula dalam jumlah besar akan disimpan 

untuk musim dingin dan sebagian kecil akan digunakan 

sebagai pakan anakan.  

Gula dari pati adalah sirup glukosa, fruktosa, maltose, 

manitol dan sorbitol, rasa dari gula-gula tersebut hampir sama 

dengan gula tebu, bahkan fruktosa dan sorbitol lebih manis 

(Budiyanto, Martosuryo dan Richana, 2006). 

Ketersediaan pakan sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anakan lebah madu, selain itu suhu optimal 

dalam sarang juga mempengaruhi perkembangan anakan. 

Rata-rata suhu optimum fase telur adalah 32,7 °C, selama 

perkembangan larva rata-rata suhu adalah 33,3 °C dan saat 

fase pupa suhu rata-rata 33,2 °C (Becher, Scharpenberg and 

Moritz, 2009). 

 

1.7 Hipotesis 

Penambahan pakan stimulan dan penyekat sisiran dapat 

meningkatkan konsumsi pakan stimulan dan berat sisiran 

sarang kotak eram. 

Penambahan pakan stimulan dan penyekat sisiran dapat 

menurunkan mortalitas anakan lebah madu lebah  madu Apis 

mellifera. 


