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ABSTRACT 

 

 

Data collection of this research was carried out in CV. 

Kembang Joyo which is located in  Donowarih Village Karang 

Ploso subdistrict, Malang from March to May 2014. The 

purpose of this research was to determine the best 

concentration of rotraz dilution with different volume of 

aquades on honey bees based on mortality of Varroa jacobsoni 

and honey bees worker. The method of this research was 

experiment with Completely Randomized Design (CRD) by 

using four treatments and five replications. The treatments 

were aqua: rotraz ratio with concentration of 0 ml (P0 = 

control), 60 ml : 6 ml (P1) , 120 ml : 6 ml (P2), and 190 ml : 6 

ml (P3). The variables measured were mortality of Varroa 

jacobsoni and honey bees worker. The data was analyzed 

using analysis of variance continued by Duncan’s multiple 

range test. The result of this research showed that different 

concentration of rotraz dilution with different aqua doses on 

honey bees gave very significant differences (P<0.01) on 

mortality of Varroa jacobsoni and honey bees worker. Rotraz 

with different aqua dosis on honey bees gave good effect on 
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honey bees colony. Conclusion of this study was rotraz 

dilution with different aqua volume treatments had different 

significant effect to Varroa jacobsoni and worker bees 

mortality. 

 

Keywords: Varroa jacobsoni, mortality, honey bees, rotraz 

insecticide 
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RINGKASAN 

Varroa jacobsoni adalah jenis hama lebah madu yang 

paling potensial merugikan secara ekonomi pada Apis 

mellifera di seluruh dunia. Upaya penanganan hama secara 

kimiawi dalam jangka panjang terbukti menimbulkan efek 

resistensi dan residunya beresiko mencemari produk yang 

dihasilkan dari peternakan lebah madu. Oleh karena itu perlu 

penggunaan dosis yang tepat untuk menekan resiko tersebut 

dengan cara pengenceran menggunakan aqua. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngerobyong 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada tanggal 10 

April 2014 sampai dengan 10 Mei 2014. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pengenceran rotraz dengan 

variasi volume aqua terhadap mortalitas Varroa jacobsoni dan 

lebah pekerja dewasa. Manfaat penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penggunaan volume insektisida yang tepat pada 

pemeliharaan lebah madu. 

 Materi penelitian ini meliputi strip yang direndam 

dengan larutan rotraz + aquades dengan dosis yang berbeda. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

lapang menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 5 ulangan. Data ditabulasi dengan program 

Microsoft Excel, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis 

ragam (ANOVA). Apabila ada perbedaan pengaruh 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD). 

Perlakuan yang dicobakan yaitu: P0 = sebagai kontrol (tanpa 
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perlakuan), P1 = 60 ml aqua+ 6 ml rotraz, P2 = 90 ml aqua + 6 

ml rotraz dan P3 = 120 ml aqua+ 6 ml rotraz. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh yang nyata pada perlakuan pengenceran 

rotraz dengan variasi dosis aqua terhadap mortalitas Varroa 

jacobsoni dan lebah pekerja dewasa. Semakin rendah volume 

pengenceran rotraz dengan aqua maka semakin tinggi 

mortalitas Varroa jacobsoni dan lebah pekerja. Hal ini 

disebabkan kandungan senyawa pestisida dalam rotraz yang 

dapat membunuh Varroa jacobsoni melalui kontak 

pernapasan.  

Kesimpulan yang diperolah adalah tingkat konsentrasi 

rotraz pada perlakuan P2= 90ml aqua + 6 ml rotraz efektif 

dalam memberantas Varroa jacobsoni , meskipun sedikit 

berpengaruh terhadap mortalitas lebah pekerja. Saran yang 

diperoleh adalah penggunaan volume pestisida rotraz yang 

digunakan perlu dikaji lebih lanjut untuk mencapai hasil 

optimum. 

 

Kata kunci :  mortalitas, Varroa jacobsoni, lebah madu, 

insektisida rotraz 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peternakan lebah madu merupakan suatu usaha 

peternakan yang mulai banyak dikembangkan di Indonesia. 

Hal ini disebabkan karena kondisi alam Indonesia yang 

memiliki iklim tropis dan kaya sumber pakan bagi ternak 

lebah madu sehingga dapat mendukung peternakan lebah 

madu. Kuntadi (2008) menyatakan bahwa Indonesia 

merupakan daerah tropis yang ditumbuhi sekitar 25.000 

tanaman berbunga yang potensial menghasilkan nektar dan 

polen sebagai pakan lebah. Lebah madu Apis mellifera 

merupakan yang utama dibudidayakan karena produksi madu 

dan daya adaptasinya yang cepat terhadap iklim.  

Apis mellifera adalah spesies yang diketahui paling luas 

penyebarannya. lebah ini terdapat di kawasan wilayah dingin, 

sub-tropis dan sebagian di daerah tropis. Lebah ini adalah 

lebah asli Afrika namun sudah lama menyebar dan terkenal di 

Asia bagian barat, Eropa dan kemudian tersebar di Amerika 

utara dan selatan dan di Australia. Lebah madu  Apis 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 beriklim 

dingin atau berelevasi tinggi (Sihombing, 2005). 

Varroa jacobsoni adalah jenis hama lebah madu yang 

paling potensial merugikan secara ekonomi pada Apis 

Mellifera di seluruh dunia (Kuntadi, Andadari, Sumarna, 

Hamzah, 2010). Upaya penanganan hama secara kimiawi 
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dalam jangka panjang terbukti menimbulkan efek resistensi 

dan residunya beresiko mencemari produk yang dihasilkan 

dari peternakan lebah madu. Oleh karena itu perlu penggunaan 

dosis yang tepat untuk menekan resiko tersebut dengan cara 

pengenceran menggunakan aqua. 

Pada umumnya para peternak lebah madu dalam 

menangani hama varroa dengan cara disemprot, yaitu 

insektisida disemprotkan pada kerumunan lebah pekerja di 

kedua permukaan setiap sarang lebah dimasing-masing koloni, 

tetapi cara tersebut kurang efektif karena dapat menyebabkan 

kematian pada lebah madu sehingga diperlukan cara baru yang 

lebih aman yaitu menggunakan metode perendaman strip 

dalam larutan rotraz + aquades. Strip merupakan potongan 

bilah kayu tipis ukuran 12 cm x 3 cm x 3 mm kemudian 

direndam campuran insektisida dengan dosis yang sesuai dan 

diselipkan diantara sisir-sisir sarang. 

Berdasarkan uraian di atas, perlakuan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan perlakuan dosis insektisida 

rotraz yang diencerkan menggunakan aqua pada strip. Aqua 

berfungsi sebagai pengencer dengan volume yang berbeda, 

sedangkan dosis insektisida jenis rotraz untuk semua 

perlakuan adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini 

ingin mengkaji penggunaan rotraz yang telah diencerkan  

dengan variasi volume aqua pada strip yang bertujuan untuk 

mengetahui mortalitas hama varroa dan lebah pekerja dewasa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penanganan Varroa jacobsoni dengan metode semprot 

dapat membahayakan larva yang berada pada sarang lebah 

karena terjadi kontak langsung antara pestisida rotraz dengan 

larva tersebut. Selain itu salah satu penyebab serangan Varroa 
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jacobsoni yaitu akibat kekurangan sumber pangan karena di 

lokasi peternakan belum mengalami musim bunga, sehingga 

mengakibatkan darah lebah menjadi enak dan disukai varroa. 

Oleh karena itu, diperlukan penanganan Varroa 

jacobsoni yang lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas 

lebah madu tersebut yaitu dengan pengenceran pestisida rotraz 

menggunakan metode strip. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penanganan Varroa jacobsoni dengan rotraz menggunakan 

metode strip pada lebah madu Apis mellifera L. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menentukan 

penggunaan volume campuran yang tepat antara aqua dan 

cairan insektisida pada pemeliharaan lebah madu. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pada daerah tropis penyakit lebah jarang terjadi 

dibandingkan dengan daerah sub tropis atau daerah beriklim 

temperate.  Iklim tropis merupakan penghalang terjadinya 

penyakit lebah. Selain itu, faktor kebersihan juga 

mempengaruhi penyakit pada lebah madu. Penyakit adalah 

gejala atau akibat dari pemangsaan organisme pengganggu. 

Gangguan atau serangan suatu tungau sering dianggap sebagai 

penyakit misalnya Varroa jacobsoni (Sihombing, 2005).  

Keberhasilan dan kegagalan budidaya lebah madu A. 

mellifera sangat  tergantung pada kemampuan pemeliharaan 

dan upaya pengendalian hama dan penyakit yang menyerang 

lebah. Varroa jacobsoni merupakan hama umum yang banyak 
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menyerang lebah di pulau Jawa. Hal ini dikarenakan sistem 

angon (berpindah-pindah) yang selalu diterapkan pada 

pemeliharaan yang memperluas potensi penyebaran yang lebih 

cepat. Tindakan pengendalian Varroa jacobsoni menjadi 

bagian penting pada kegiatan budidaya lebah madu. 

Pengendalian dengan menggunakan pestisida sering kurang 

tepat sasaran sehingga residunya bisa terbawa pada madu yang 

dipanen.  

Di negara maju berbagai upaya yang dilakukan dalam 

pengendalian tungau lebah salah satunya dengan 

menggunakan bahan kimia formic acid atau asam semut. 

Asam semut ini banyak digunakan pada tahun 1999-2004 di 

berbagai negara di Asia khususnya Indonesia dan Philipina. 

Penggunaan asam semut dengan konsentrasi rendah terbukti 

efektif mengontrol tungau lebah Varroa destructor di pulau 

Jawa dan Irian Jaya (Anderson, 2000). 

Kuntadi, dkk (2010) menyatakan bahwa penggunaan 

pestisida nabati pada 1 jam pertama menunjukkan persentase 

kematian varroa yang tinggi dibandingkan persentase 

kematian lebah. Pada 2 jam dan selanjutnya persentase 

kematian lebah pekerja meningkat. Penggunaan pestisida 

nabati masih terlalu toksik untuk lebah pekerja. 

Toko-toko pertanian menjual beberapa macam 

insektisida pembunuh varroa yang dijual bebas. Insektisida 

tersebut salah satunya adalah rotraz yang mengandung obat 

kimia amitras. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian lebih 

lanjut untuk mengetahui efektifitas obat alami dan kimia 

tersebut.  
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1.6 Hipotesis 

Penggunaan strip yang direndam pada larutan pestisida 

rotraz + aqua yang tepat berpengaruh terhadap tingkat 

mortalitas Varroa jacobsoni dan lebah pekerja dewasa. 
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BAB II. TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lebah Apis mellifera 

Lebah madu adalah insekta sosial yang selalu hidup 

dalam suatu keluarga besar yang disebut koloni lebah. Setiap 

sarang hanya dihuni oleh satu koloni yang memiliki sifat 

polimer anatomis, fisiologi dan fungsi biologis antara satu 

strata dengan strata lainnya. Satu koloni hanya terdapat satu 

ratu lebah, beberapa ratus lebah jantan, beberapa puluh ribu 

lebah pekerja, ditambah penghuni dalam bentuk telur, larva 

dan pupa (Sihombing, 2005).   

 Klasifikasi lebah madu Apis mellifera yaitu sebagai 

berikut : 

Kingdom : Animalia 

Filum  : Arthropoda 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Hymenoptera 

Famili  : Apidae 

Genus  : Apis 

Spesies  : A. mellifera 

 Apis mellifera adalah spesies yang diketahui paling 

luas penyebarannya. lebah ini terdapat di kawasan wilayah 

dingin, sub-tropis dan sebagian di daerah tropis. Lebah ini 

adalah lebah asli Afrika namun sudah lama menyebar dan 

terkenal di Asia bagian barat, Eropa dan kemudian tersebar di 

Amerika utara dan selatan dan di Australia. Lebah madu Apis 

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 
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aslinya. Lebah ini tidak agresif dan kurang suka bermigrasi di 

daerah beriklim dingin atau berelevasi tinggi (Sihombing, 

2005). 

 Menurut Kuntadi (2010), lebah madu mengalami 

perkembangan dari stadium telur sampai dengan stadium 

dewasa melalui empat tahap kehidupan (stadia) yakni telur, 

larva, pupa dan imago (dewasa). Stadia telur, larva dan pupa 

secara bersama-sama disebut sebagai stadium muda (immature 

stage), sedangkan imago dikenal sebagai stadium dewasa 

(adult stage). Selama masa perkembangan stadium muda, 

setiap individu berada di dalam ruangan sempit yang 

merupakan bagian dari lembaran sarang yang dikenal dengan 

istilah sel sarang (cells). Terdapat tiga tipe sel sarang yaitu sel 

ratu (queen cells), sel jantan (drone cells) dan sel pekerja 

(worker cells) yang setiap tipe diperuntukkan stadium muda 

dari calon lebah ratu, calon lebah jantan dan calon lebah 

pekerja. 

 

2.1.1 Lebah Ratu 

Lebah ratu jika ditinjau dari sisi ukuran tubuh 

memiliki ukuran panjang dan lebar tubuh relatif yang terbesar 

dibandingkan dengan tubuh lebah jantan dan lebah pekerja. 

Berdasarkan sisi anatomis, lebah ratu memiliki alat sengat 

(ovipositor) yang runcing dengan permukaan luarnya halus tak 

bergerigi. Anatomis ovipositor ini membedakan dengan 

individu lebah pekerja yang alat sengatnya bergerigi. Jenis 

kelamin lebah ratu merupakan individu yang berjenis kelamin 

betina. Organ kelaminnya berfungsi secara sempurna baik 

untuk proses perkawinan dan reproduksi. Sifat ini juga yang 

membedakan dengan individu lebah pekerja. 
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Lebah ratu melakukan aktivitas kawin sambil terbang 

di udara dan bukan di dalam sarang. Seekor lebah ratu 

memerlukan belasan ekor lebah jantan untuk mengawininya 

dalam satu periode perkawinan. Setelah itu lebah ratu tidak 

kawin lagi sampai akhir hidupnya. Berdasarkan fungsi/tugas 

dalam kehidupan sosial, lebah ratu merupakan anggota dari 

koloni yang berfungsi untuk kelangsungan generasi dalam arti 

menghasilkan sejumlah keturunan secara terus menerus 

seumur hidupnya. Terdapat suatu kondisi yang memungkinkan 

seekor lebah ratu bisa menghasilkan lebih dari seribu butir 

telur yang diletakkan satu per satu ke dasar sel sarang. Selain 

itu, melalui senyawa feromon yang diekresikan, lebah ratu 

mengendalikan kerja lebah pekerja dan memberi daya pikat 

pada lebah jantan. Berdasarkan lama hidupnya, lebah ratu bisa 

menjalani hidup selama beberapa tahun jika dibandingkan 

dengan lebah pekerja dan lebah jantan. 

 

2.1.2 Lebah Jantan 

Lebah jantan mempunyai ciri khas yaitu mempunyai 

mata yang besar. Lebah jantan berukuran lebih kecil 

dibandingkan lebah ratu, tetapi lebih besar dibandingkan lebah 

pekerja. Warna lebah jantan adalah kehitaman, suara 

dengungannya keras, kakinya tidak memiliki kantung untuk 

menyimpan tepung sari bunga dan bibirnya tidak memiliki 

selang pipa 12 penghisap madu, ekornya tidak bersengat dan 

sifatnya tenang. Lebah jantan tidak bekerja dan tugasnya 

hanya mengawini lebah ratu muda (Sarwono, 2001). 
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2.1.3 Lebah Pekerja 

Lebah pekerja adalah lebah betina yang organ 

reproduksinya terkekang sehingga berfungsi tidak sempurna. 

Namun demikian, lebah pekerja mempunyai organ-organ yang 

mampu melakukan berbagai tugas di dalam koloni 

(Sihombing, 2005). Tugas lebah pekerja antara lain 

menyediakan royal jeli atau susu ratu bagi calon atau bakal 

ratu. Royal jeli adalah hasil sekresi kelenjar mandibularis 

lebah pekerja dan menjadi bahan makanan ratu yang 

mengandung nutrisi, antara lain mengandung protein, lemak, 

karbohidrat dalam bentuk berbagai macam gula, mineral-

mineral, vitamin-vitamin antara lain tiamin (vitamin B1), 

riboflavin (vitamin B2), asam pantotenat (vitamin B3), asam 

nikotinat (vitamin B5), piridoxin (vitamin B6), asam folat dan 

vitamin E. Royal jeli juga mengandung hormon gonadotropin 

yang mendorong masaknya sel telur dalam alat kelamin ratu 

dan germisdin, suatu antibiotik yang menghambat 

pertumbuhan jamur-jamur dan berbagai jenis mikroba 

(Kuntadi, 2008). 

 

2.2  Tungau Varroa jacobsoni 

Varroa jacobsoni adalah kutu parasit pada lebah madu 

yang banyak menimbulkan kerugian pada Apis mellifera 

(Matheson, 1993; 1995; Anderson and Trueman, 2000). 

Serangan kutu Varroa jacobsoni tidak hanya terjadi di Asia 

saja, tetapi sudah sampai ke Eropa, Afrika dan Amerika 

(Kuntadi dkk, 2010). Kutu ini telah menyebabkan hancurnya 

ratusan ribu koloni A. mellifera di Eropa, Timur Tengah, 

Afrika Utara dan Argentina (Morse and Hooper, 1985). 

Indonesia telah mengalami ledakan hama ini pada pertengahan 

tahun 1990-an yang mengakibatkan musnahnya 50-60% 
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populasi A. mellifera (Kuntadi, 2008). Penampakan tungau 

Varroa jacobsoni tersaji pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. Tungau Varroa jacobsoni 

 

Varroa menyerang koloni lebah madu untuk menghisap 

darah larva, pupa dan lebah dewasa. Serangan kutu Varroa 

jacobsoni pada pupa lebah pekerja dapat mengakibatkan 

kematian atau menyebabkan lebah dewasa lahir dengan bobot 

berkurang, bentuk sayap dan abdomen tidak sempurna dan 

usia lebah yang lebih pendek. Tidak hanya lebah pekerja yang 

mengalami penurunan berat ketika lahir, tetapi juga pejantan 

walaupun hanya ada satu Varroa saja di dalam sel 

pengeramannya (Duay and Engels, 2003). Varroa juga 

menyerang dan hidup pada lebah dewasa, sehingga 

menyebabkan lebah kekurangan protein dan memungkinkan 

terjangkit penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri 

(Anderson, Trueman, 2000 ). 

 Varroa jacobsoni menyerang lebah dengan 

menggunakan ujung chelicerae yang menembus membran 

halus antar segmen lebah dan menyerang darah lebah dengan 

cara mengalirkannya melalui chelicerae ke tubuhnya dengan 
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sifat kapiler. Serangan tersebut akan menyebabkan sayap 

lebah menjadi buruk, abdomen memendek dan kaki hilang 

yang berakibat penurunan daya hidup lebah yang bersangkutan 

(Sihombing, 2005). 

 

2.3 Perkandangan Lebah Madu 

Pendirian kandang berupa kotak pada lebah madu harus 

memenuhi syarat - syarat antara lain terdapat tiang penyangga 

dan jalur tempat lebah keluar masuk, kotak eram tetapi lebih 

pendek dengan lebar lubang masuk lebah 1 cm yang dipasang 

diatas papan landasan (tiap kotak berisi 8-10 sisiran sarang 

(frame), penyekat ratu, kotak madu yang berbentuk seperti 

kotak eram hanya lebih pendek, berkapasitas 8-10 sisiran, 

tutup dari kawat kasa dan papan, tutup luar atau atap dengan 

lapisan seng (Kuntadi dkk, 2010). Oleh karena itu kandang  

lebah Apis mellifera dibuat berdasarkan habitat dan tingkah 

lakunya karena salah satu sifat lebah adalah berpindah-pindah 

atau tidak bisa menetap sehingga dibuatkan kandang yang 

sesuai dan mudah dipindah apabila musim bunga. 

 

2.4 Pestisida Rotraz 

Pestisida adalah zat kimia atau bahan lain dan jasad 

renik serta virus yang digunakan untuk mencegah hama-

hama pada tanaman serta binatang peliharaan dan ternak 

(Anonim, 2014). Salah satu pestisida yang digunakan 

oleh CV. Kembang Joyo adalah Jenis rotraz 200EC yang 

mengandung bahan aktif amitraz 200 g/l dan merupakan 

racun kontak dan racun pernafasan yang kuat, sehingga 

tungau dan serangga hama sasaran yang terkena maupun 

yang tidak terkena semprotan akan mati dan tanaman 
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terbebas sama sekali dari serangan hama tersebut 

(Budiwijoyo, 2014). Pestisida Rotraz juga memiliki 

beberapa keunggulan antar lain : 

 Berspektrum luas : 

Rotraz 200 EC mematikan kutu daun (aphid), kutu putih, 

hama serangga penusuk-penghisap lainnya dari ordo 

Homoptera dan berbagai ulat pemakan daun, pucuk dan 

buah dari ordo Lepidoptera, serta banyak jenis tungau 

antara lain dari famili Tetranychidae dan Eriophydae. 

 Melindungi tanaman sepanjang siklus hidup hama : 

Rotraz 200 EC ampuh terhadap hama serangga dan 

tungau pada semua stadia pertumbuhannya mulai dari 

telur, nimfa dan larva sampai yang dewasa, sehingga 

tanaman dapat selalu terlindungi walaupun hama muncul 

dengan generasi baru. 

 Berdaya kerja ganda: 

Rotraz 200 EC bekerja sebagai racun kontak dan racun 

pernafasan, sehingga hama yang terkena semprotan akan 

mati dan yang terhindar dari semprotan pun juga akan 

mati karena terkena uap bahan aktif amitraz maupun 

residu (sisa semprotan) yang tertinggal pada tanaman. 

 Berdaya racun rendah terhadap organisme lain : 

Rotraz 200 EC dengan bahan aktif amitraz berdaya racun 

relatif rendah terhadap manusia dan hewan menyusui, 

unggas, ikan dan organisme bukan sasaran lainnya. 

Dalam klasifikasi WHO, amitraz masuk dalam kelas 

terendah III (Anonim, 2014). Pestisida rotraz tersaji pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Pestisida rotraz 

 

2.5 Penggunaan dan Pemanfaatan rotraz 

Rotraz merupakan jenis pestisida Rotraz 200E yang 

mengandung bahan aktif amitraz 200 g/l yang merupakan 

racun kontak dan racun pernafasan yang kuat, sehingga 

bermanfaat untuk mengendalikan tungau dan serangga hama 

termasuk jenis Varroa jacobsoni (Budiwijoyo, 2012). 

Sebagian peternak lebah madu Apis mellifera 

menggunakan dosis tersebut dengan ukuran 1-2 ml : 10 liter 

air kemudian larutan disemprotkan dalam sisiran sarang 

terinfeksi dengan menghindari penyemprotan langsung yang 

mengenai telur atau larva muda karena dapat menyebabkan 

kematian (Budiwijoyo, 2012). Pengobatan dan pencegahan 

dengan cara diatas sudah sesuai dengan pendapat Sihombing 

(2000). Kerugian pemakaian obat kimia berbahan aktif 

amitraz menurut Sarwono (2001) adalah jika peternak kurang 

hati-hati dalam melakukan penyemprotan dan terkena telur 

lebah maka telur akan mati. 
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2.6 Pengaturan Temperatur dalam Sarang Lebah Madu 

Salah satu sifat lebah madu yang memungkinkan untuk 

bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang berbeda-beda 

adalah kemampuan mengatur temperatur di dalam sarang. 

Koloni lebah madu mempunyai cara-cara yang unik untuk 

mempertahankan temperatur didalam sarang. Khusus untuk di 

daerah tetasan harus dijaga agar tetap pada suhu 33-36
o
C. Bila 

temperatur turun langkah pertama yang dilakukan adalah 

membentuk kelompok baris-padat. Semakin rendah suhu maka 

kelompok semakin dirapatkan.  

Kelompok padat biasanya dibentuk bila suhu 

lingkungan berkisar antara 14-18
o
C. Lebah-lebah yang ada di 

bagian pinggir kelompok-padat merentangkan sayapnya 

sebagai penutup untuk mencegah kehilangan panas. Bila suhu 

turun semakin rendah, mereka membenamkan kepala dan 

dadanya ke dalam kelompok-padat. Lebah juga mampu 

membangkitkan panas dengan memetabolismekan madu dan 

menggerak-gerakkan otot dadanya. Menggabungkan cara-cara 

tersebut koloni lebah madu mampu bertahan hidup walau 

temperatur suhu lingkungan turun hingga -40
o
C (Sihombing, 

2005). 
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BAB III. MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di peternakan lebah madu (Apis 

mellifrera) CV. Kembang Joyo selama 1 bulan di Ngerobyong 

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi penelitian ini meliputi strip yang direndam 

dengan larutan rotraz + aqua dengan dosis yang berbeda. 

Bahan baku yang digunakan adalah insektisida rotraz 100 ml, 

aqua, kertas karton dan strip. Strip adalah potongan bilah kayu 

tipis berukuran 12 cm x 3 cm x 3 mm (panjang x lebar x 

tinggi). Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah gelas ukur, pengasap, masker, alat pengukit, sarung 

tangan, sikat lebah, sepatu dan peralatan lain yang 

mendukung. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan 

yang digunakan yaitu 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. 

Perlakuan yang diberikan adalah penambahan insektisida 

rotraz yang diencerkan dengan aqua dan dioleskan pada strip.  

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati meliputi : 

 Mortalitas tungau Varroa jacobsoni  

 Lebah pekerja dewasa pada masing-masing 

perlakuan 
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 Suhu dan kelembaban pada masing-masing 

perlakuan 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini meliputi pembuatan dosis 

insektisida yaitu rotraz dengan dosis tetap 6 ml untuk semua 

perlakuan yaitu P1, P2 dan P3. Kemudian jumlah mortalitas 

Varroa jacobsoni dan lebah pekerja dewasa diamati pada 

setiap perlakuan. Berikut adalah diagram alir prosedur 

penelitian tersaji pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Prosedur penelitian 

 

 

 

HASIL 

 

Rotraz 6 ml 

Pengenceran dengan aqua 60 ml, 

90 ml, 120 ml 

Pengamatan mortalitas Varroa 

dan lebah pekerja dewasa 

Dioleskan pada masing- masing strip 

berukuran 12 cm x 3 cm x 3 mm 

(panjang x lebar x tinggi). 

 

Strip diselipkan diantara sisir-sisir 

sarang pada setiap kotak lebah 

 

10 hari pertama dan 10 hari 

kedua 

Pengamatan suhu dan 

kelembaban 
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3.5.1  Proses Pembuatan Dosis Campuran Insektisida 

 Insektisida yang digunakan adalah jenis rotraz 100 ml.  

Dosis rotraz yang digunakan pada penelitian ini 6 ml atau 

setara 1 tutup botol rotraz 100 ml. Dosis tersebut pada 

umumnya digunakan oleh peternak karena terbukti lebih aman 

dan menguntungkan serta tidak mengakibatkan keracunan 

pada lebah madu. 

 Penelitian ini menggunakan perlakuan penambahan 

aqua dengan variabel dosis yang berbeda yaitu 60 ml, 90 ml 

dan 120 ml. Sedangkan dosis insektisida yang digunakan pada 

semua perlakuan adalah sama yaitu 6 ml. Masing-masing 

perlakuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

P0 = sebagai kontrol (tanpa rotraz) 

P1 = 60   ml aqua + 6 ml rotraz 

P2 = 90   ml aqua + 6 ml rotraz 

P3 = 120 ml aqua + 6 ml rotraz 

 

3.5.2  Penyiapan Strip   

 Prosedur  penyiapan strip yaitu dengan memasukkan 

strip kedalam sebuah baki plastik berisi larutan dari masing-

masing perlakuan dan didiamkan selama 15 menit. Strip tidak 

boleh langsung dipasang pada kotak lebah karena akan 

mempengaruhi kematian pada lebah karena obat tersebut 

mudah menguap sehingga dipasang pada keesokan harinya 

serta tidak mengakibatkan keracunan pada lebah madu. Strip 

dipasang pada celah-celah tiap sisiran kandang lebah madu.  

 

3.5.3 Pelaksanaan Pengamatan 

 Pelaksanaan pengamatan dengan menghitung serangan 

varroa terhadap lebah pekerja dewasa dengan cara 

menghitung jumlah varroa yang mati dan terjatuh akibat 
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perlakuan yang diberikan di alas kotak yang dilapisi kertas 

karton. Bagian sisi-sisi kertas karton dilipat sedemikian rupa 

untuk memudahkan penghitungan varroa dan mencegah 

varroa yang masih hidup bergerak keluar dari kertas sehingga 

tidak menginfeksi lebah madu.  

 

3.6 Analisa Data 

 Data ditabulasi dengan program Microsoft Excel 

selanjutnya dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA). 

Apabila ada perbedaan pengaruh dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s (Somerville, 2000). Model matematik 

analisis ragam adalah : 

 

 

Dimana : 

Yij = nilai yang diamati 

 = nilai tengah populasi 

i  = pengaruh penambahan rotraz ke 1-4  

ij  = pengaruh galat pada perlakuan ke 1-4 dan ulangan ke 1-5 

i = 1, 2, 3, 4 

j = 1, 2, 3, 4, 5 

 

3.7   Batasan Istilah 

1. Mortalitas              : Ukuran jumlah kematian pada suatu 

populasi 

2. Varroa jacobsoni    :  Salah satu jenis tungau parasit 

3. Lebah pekerja  : Lebah betina yang bertugas mencari 

makan dan menjaga koloni 

4. Rotraz             : Salah satu jenis pestisida yang 

mengandung larutan amitraz yang 

berfungsi sabagai pembasmi serangga 

Yij =  + i + ij 
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5. Desinfektan             :  Zat kimia anti serangga 

6. Stup :  Tempat tinggal koloni lebah 

7. Strip :  Kotak lebah sebagai sarang lebah 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi peternakan lebah madu Kembang Joyo yang 

digunakan dalam penelitian bertempat di Desa Ngerobyong, 

Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Desa 

Ngerobyong terletak di kawasan timur Kabupaten Malang. 

Sebelah timur pegunungan Bromo dan Semeru, sebelah 

selatan Kecamatan Poncokusumo dan sebelah barat Kodya 

Malang. Desa ini terletak di daerah pegunungan dengan 

ketinggian 700 m diatas permukaan laut (dpl). Curah hujan 

rata-rata pertahun antara 1297-1925 mm  setiap tahunnya dan 

suhu rata-rata 18-26
o
C (Anonim, 2014). Lokasi peternakan ini 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Lokasi penggembalaan lebah 

 

Gambar 4 menunjukkan bahwa lokasi peternakan 

lebah berada di dekat areal persawahan dengan suhu antara 21-

37 
o
C dan kelembaban rata-rata 77%. Suhu dan kelembaban 
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lingkungan penggembalaan sudah memenuhi syarat untuk 

menunjang kehidupan lebah dalam beraktivitas serta 

berproduksi. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Budiwijoyo (2012) bahwa suhu yang ideal untuk lebah 

terbang mencari pakan adalah antara 16-26 
o
C. Sihombing 

(2005) menambahkan bahwa temperatur yang sesuai bagi 

kehidupan koloni lebah madu berkisar pada suhu 26-37 
o
C.  

Lokasi penelitian ini berjarak ± 100 meter dari 

pemukiman padat penduduk dan lokasi peternakan ini sangat 

dekat dengan sumber pakan. Sumber pakan yang tersedia saat 

penelitian adalah sumber pakan dari bunga jagung dengan 

jarak ± 10 meter dari lokasi penggembalaan.  

Lokasi penggembalaan tersebut sudah memenuhi 

syarat untuk dijadikan tempat penggembalaan lebah karena 

lokasi penggembalaan tersebut terletak jauh dari pemukiman 

padat penduduk dan dekat dengan lokasi sumber pakan. Lebah 

akan terganggu produksinya ketika berada pada lingkungan 

yang tercemar suara dan udaranya. Hadiani (2002) 

menambahkan bahwa lingkungan penggembalaan merupakan 

salah satu faktor yang turut menentukan perkembangan dan 

produktivitas lebah madu. Lingkungan penggembalaan yang 

optimal dan kondusif akan mendukung lebah madu dalam 

berproduksi. Faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas lebah 

madu yaitu: kelembaban udara, intensitas cahaya matahari, 

kecepatan angin, ketersediaan pakan dan hama penyakit.  

 

4.2. Pengaruh Pengenceran Rotraz dengan Variasi Dosis 

Aqua terhadap Mortalitas Varroa jacobsoni dan 

Mortalitas lebah pekerja dewasa 

 Pestisida adalah zat kimia atau bahan lain dan jasad 

renik serta virus yang digunakan untuk mencegah hama-hama 
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pada tanaman serta binatang peliharaan dan ternak (Anonim, 

2014). Penggunaan rotraz melalui pengenceran dengan aqua. 

Pengenceran rotraz dengan aqua pada berbagai perlakuan 

menunjukkan hasil berbeda sangat nyata (P<0,01). Rata-rata 

mortalitas Varroa jacobsoni dan lebah pekerja dewasa dengan 

berbagai perlakuan tertera pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata mortalitas Varroa jacobsoni dan lebah   

pekerja dewasa 

Perlakuan Rata-rata mortalitas 

 Varroa jacobsoni 

 (ekor/koloni/hari) 

Rata-rata mortalitas lebah  

pekerja dewasa  

(ekor/koloni/hari) 

P0  1,39 + 0,359
a
 2,43 + 0,266

c
 

P1 6,18 + 1,688
c
 1,15 + 0,242

b
 

P2 4,58 + 1,434
b
 1,03 + 0,172

a
 

P3  2,90 + 0,706
a
 0,62 + 0,198

a
 

Keterangan: 
a,b,c

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0,01) 

4.2.1. Pengaruh Pengenceran Rotraz dengan Variasi Dosis 

Aqua terhadap Mortalitas Varroa jacobsoni 

Data dan analisis ragam mortalitas Varroa jacobsoni 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 1. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penggunaan rotraz 

pada pengenceran dengan aqua memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap mortalitas 

Varroa jacobsoni.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata pada perlakuan dan diduga level 

pengenceran dengan tingkat volume berbeda mempunyai 
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efektivitas yang baik pada mortalitas Varroa jacobsoni. 

Semakin tinggi volume aqua yang ditambahkan maka 

mortalitas Varroa jacobsoni akan rendah. Sebaliknya jika 

pengenceran rotraz dengan aqua pada volume rendah 

menghasilkan nilai mortalitas Varroa jacobsoni yang tinggi. 

Gambar 5 menunjukkan larva lebah Apis mellifera yang 

terserang Varroa jacobsoni. 

 

 
 

Gambar 5. Larva lebah madu Apis mellifera yang terinfeksi 

tungau Varroa jacobsoni 

 

Budiwijoyo (2012) menyatakan bahwa rotraz 200 EC 

merupakan jenis pestisida yang mengandung bahan aktif 

amitraz 200 g/l dan merupakan racun kontak dan racun 

pernafasan yang kuat sehingga bermanfaat untuk 

mengendalikan tungau dan serangga hama termasuk jenis 

Varroa jacobsoni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi aqua sebagai pengencer rotraz 

maka mortalitas Varroa jacobsoni juga semakin rendah. Pada 

perlakuan P0 (kontrol) menunjukkan rata-rata mortalitas 

Varroa jacobsoni terendah sehingga akan merugikan peternak 

lebah madu jika menyerang lebah. Perlakuan P1, P2 dan P3 
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menunjukkan adanya tingkat mortalitas Varroa jacobsoni 

yang tinggi dibandingkan P0. 

Sebagian peternak lebah madu Apis mellifera 

menggunakan dosis dengan ukuran 1-2 ml : 10 liter air. 

Larutan disemprotkan dalam sisiran sarang terinfeksi dengan 

menghindari penyemprotan langsung yang mengenai telur atau 

larva muda karena dapat mematikan (Budiwijoyo, 2012). Hal 

ini berbeda dengan pengenceran pada penelitian dimana rasio 

pengenceran rotraz dengan air adalah rasio pengenceran 1 : 10 

sedangkan menurut Budiwijoyo (2012) 1 : 100. Hal ini diduga 

karena rasio bahan kimia yang dikandung produk atau 

perusahaan berbeda sehingga kemampuan dan kegunaan 

produk berbeda-beda pula. Namun penggunaan rotraz untuk 

pengobatan dan pencegahan dengan cara diatas sudah sesuai 

dengan petunjuk Sihombing (2005). Kerugian pemakaian obat 

kimia berbahan aktif amitraz adalah jika peternak kurang hati-

hati dalam melakukan penyemprotan dan terkena telur lebah 

maka telur akan mati (Anonim, 2014). 

Manajeman penanganan Varroa jacobsoni dengan 

menggunakan rotraz sudah bagus karena menunjukkan 

tingkat mortalitas Varroa jacobsoni sehingga dapat menekan 

kematian lebah madu Apis mellifera dan meningkatkan 

produktifitas. Menurut Sihombing (2005), semakin besar 

jumlah mortalitas parasit yang menginfeksi lebah madu maka 

akan menekan jumlah kematian lebah madu sehingga 

meningkatkan jumlah produktivitas lebah madu tersebut. 

Selain itu, pada intensitas serangan yang tinggi pada 

koloni lebah, larva atau pupa yang terserang akan melemah 

dan mati serta lebah pekerja akan membuang larva atau pupa 

yang telah mati. Sedangkan pada tingkat serangan yang 

ringan, larva atau pupa yang terserang tidak mati tetapi dapat 
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tumbuh menjadi lebah pekerja yang cacat dengan ciri-ciri 

abdomen yang pendek, sayap tidak tumbuh sempurna, serta 

lebah pekerja berumur pendek (Sihombing, 2005). Gambar 6 

menunjukkan Varroa jacobsoni yang mati akibat penanganan 

dengan rotraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Varroa jacobsoni yang mati akibat proses 

 penanganan dengan pestisida rotraz 

 

4.2.2. Pengaruh Pengenceran Rotraz dengan Variasi Dosis 

Aqua terhadap Mortalitas Lebah Pekerja Dewasa 

Data dan analisis ragam mortalitas lebah pekerja 

dewasa selengkapnya terdapat pada Lampiran 2. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penggunaan 

rotraz pada pengenceran dengan aqua memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap mortalitas 

lebah pekerja dewasa.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata pada perlakuan karena diduga 

level pengenceran dengan tingkat konsentrasi berbeda 

mempunyai kekuatan yang berbeda pada mortalitas lebah 

pekerja dewasa. Semakin tinggi konsentrasi aqua yang 
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ditambahkan maka mortalitas lebah pekerja dewasa akan 

rendah. Sebaliknya jika pengenceran rotraz dengan aqua pada 

konsentrasi rendah menghasilkan nilai mortalitas lebah pekerja 

dewasa yang tinggi.  

Penyebab mortalitas lebah pekerja dewasa selama 

pengamatan di lapang belum diketahui pasti apakah 

diakibatkan oleh efek dari pestisida atau adanya faktor lain. 

Tetapi penggunaan dosis yang digunakan pada perlakuan 

cukup bagus karena tidak merugikan dilihat dari segi 

produksi di lokasi penelitian. 

Lebah yang mati selama pengamatan sebagian besar 

sudah cacat fisik dilihat dari bentuk abdomen yang kurang 

sempurna, sayap sebagian rusak dan ada yang tumbuh tidak 

sempurna. Hal ini sesuai dengan pendapat Arkratanakul 

(1995), larva dan pupa yang terserang tungau Varroa 

jacobsoni apabila masih hidup maka pertumbuhannya akan 

terganggu yaitu ditandai dengan ciri-ciri abdomen pendek, 

sayap tidak tumbuh sempurna, dan lebah pekerja tersebut 

berumur lebih pendek. Lebah pekerja yang mati akibat 

infeksi tungau Varroa jacobsoni dapat dilihat pada Gambar 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Lebah pekerja dewasa yang mati akibat infeksi 

tungau Varroa jacobsoni 
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Observasi serangan Varroa jacobsoni dilakukan 

dengan cara mendapatkan koloni lebah terserang Varroa 

jacobsoni. Serangan tersebut ditandai dengan lubang pada 

lapisan penutup pada lubang-lubang sarang (brood) sebagai  

akibat dari adanya tungau Varroa jacobsoni yang menginfeksi. 

Lebah yang baru lahir dan keluar dari kotak lebah secara fisik 

sayapnya tumbuh keriting atau tidak normal dan banyak 

tungau Varroa jacobsoni yang menempel pada punggung 

lebah (Anonim, 2014). 

Oleh karena itu pada kotak diberi strip diantara sisir-

sisir sarang dan jumlahnya tergantung pada jumlah tiap sisiran 

dalam tiap kotak, misalkan dalam 1 kotak lebah berisi 7 sisir 

maka strip yang diselipkan berjumlah 6 (Kuntadi dkk., 2010). 

Strip tersebut dicampur rotraz dengan masing-masing 

perlakuan yang berbeda. Koloni lebah dewasa yang diamati 

untuk mengetahui serangan Varroa jacobsoni dapat dilihat 

pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Koloni lebah dewasa yang diteliti untuk 

mengetahui serangan Varroa jacobsoni 

 

4.3. Suhu dan Kelembaban Lokasi Penelitian  

Data dan analisis ragam suhu dan kelembaban lokasi 

penelitian selengkapnya terdapat pada Lampiran 3. Hasil 
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analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat 

penggunaan rotraz pada pengenceran dengan penambahan 

volume aqua memberikan hasil tidak berbeda nyata (P>0,05) 

ditinjau dari suhu dan kelembaban di lokasi penelitian.  Suhu 

dan kelembaban yang sesuai di lokasi penelitian dapat dilihat 

pada Lampiran 3 dan 4. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperolah adalah tingkat konsentrasi 

rotraz pada perlakuan P2 (90 ml aquades + 6 ml rotraz) efektif 

dalam memberantas Varroa jacobsoni meskipun sedikit 

berpengaruh terhadap mortalitas lebah pekerja.  

 

5.2 Saran 

Penggunaan volume pestisida jenis rotraz yang 

digunakan perlu dikaji lebih lanjut untuk mencapai hasil 

optimum sehingga memaksimalkan mortalitas tungau Varroa 

jacobsoni dan meminimalkan mortalitas lebah pekerja. 

  



34 

 



35 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anderson, D. L. and J. W. H. Trueman. 2000. Varroa 

jacobsoni (Acari: Varroidae) is more than one species. 

Experimental an Appl. Acarology 24: 165-189. 

 

Anonim,  2014. Pestisida alami sulfur ampuh mengendalikan 

hama tungau. Warta penelitian dan pengembangan 

pertanian. 

 

Anonim, 2007. Sejarah lebah madu. 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Lebah_madu 

 

Anonim. 1997. Petunjuk teknis pengendalian Varroa 

jacobsoni. Dep.Kehutanan, Dirjen Reboisasi dan 

Rehabilitasi Lahan, Direktorat Penghijauan dan 

Perhutanan Sosial. 

 

Budiwijoyo, T. 2012. Identifikasi  produktivitas  koloni  lebah  

Apis  mellifera melalui mortalitas dan  luas  eraman 

pupa di  sarang pada daerah  dengan  ketinggian  

berbeda. 7(2): 111 - 123. 

 

Duay, P., D. De Jong and W. Engels. 2003. Weight loss in 

drone pupae (Apis mellifera) multiply infested by 

Varroa destructor mites. Apidologie 34: 61-

65.http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr3321

16.pdf 

 

 

http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr332116.pdf
http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi/wr332116.pdf


36 

Kuntadi, O.L. Andadari, Y. Sumarna, dan A. Hamzah. 2010. 

Minyak atsiri sebagai pengendali hama varroa 

destructor anderson dan trueman pada lebah madu Apis 

mellifera l. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan. 

Bogor. 

 

Kuntadi. 2008. Langkah-langkah memaksimalkan produksi 

dan produktivitas koloni lebah madu. Makalah gelar 

teknologi tanggal 5-6 November 2008 di Padang 

Pariaman. Sumatera Barat. Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Hutan. 

 

Matheson, A. 1993. World bee health report. Bee world 74: 

176-212. 

 

Matheson, A. 1995. World bee health update. Bee World 76: 

31-39. 

 

Rural Industries Research and Development corporation.  

2005. Fat bees skinny bees-a  manual on honey bee 

nutrition for beekeepers. Union Offset. Australia. 

 

Sarwono, B. 2001. Lebah madu. Jakarta. Agro Media Pustaka. 

 

Sihombing, D. T. H. 2005. Ilmu ternak lebah madu. Gadjah 

Mada University Press.Yogyakarta. 

 

Somerville, D. 2000. Honey bee nutrition and supplementary 

feeding. NWS Agriculture. 481 (53): 1-8. 

 

 



37 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data dan analisis mortalitas Varroa jacobsoni 

 Data mortalitas varroa 

 

 

 Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

                       p x u 

             = 75,25²/20 

             = 283,1281 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

       u 

             =  (6,95² + 30,9² + 22,9² + 14,5²)  − FK 

                                          5 

             = 64,426 

JKgalat =  JK total – JKp   

             = 265,9524 – 243,8144  

            = 22,138 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (1,85² + 1,2² + … +2,7 ²) − FK 

= 86,56 

  

 

 

perlakuan ulangan total  rataan SD 

1 2 3 4 5 

P0 1,85 1,2 1,05 1,15 1,7 6,95 1,39 0,359514 

P1 6,35 5,1 5,35 5,05 9,05 30,9 6,18 1,688046 

P2 7,05 4,45 4,2 3,45 3,75 22,9 4,58 1,434225 

P3 4,1 2,6 2,25 2,85 2,7 14,5 2,9 0,706222 

total 19,35 13,35 12,85 12,5 17,2 75,25 3,7625 0,619045 
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 Tabel ANOVA  

 

 

 UJBD 

UJBD 1 % 2 3 4 

 JND 1 % 4,13 4,34 4,45 

JNT 1 % 2,80 2,94 3,02 

 

Perlakuan Rata-rata    notasi 

P0 1,39    a 

P3 2,9 1,51   a 

P2 4,58 3,19 1,68  b 

P1 6,18 4,79 3,28 1,6 c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% Keterangan 

 PERLAKUAN 3 64,426 21,47 15,52  3,24  5,29 berbeda 

sangat 

nyata 

ERROR 16 22,138 1,383625         

 TOTAL 19 86,56           
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Lampiran 2. Data dan analisis mortalitas lebah pekerja  

 

 Data mortalitas lebah 

 

 Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK   = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

    p x u 

            = 26,15²/20 

             = 34,19 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

       u 

             =  (2,43² + 1,15² + 1,03² + 0,62²)  − FK 

                               5 

            = 9,17 

 JKgalat =  JK total – JKp   

             =  30,95438 – 30,16038   

             = 0,794  

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (2,65² + 2,35² + … + 0,65²) − FK 

= 9,97 

 

 

 

 

 

perlakuan ulangan total  rataan SD 

1 2 3 4 5 

P0 2,65 2,35 2,75 2,1 2,3 12,15 2,43 0,265989 

P1 1,2 1,4 1,35 0,85 0,95 5,75 1,15 0,242384 

P2 1 0,75 1,1 1,1 1,2 5,15 1,03 0,171756 

P3 0,5 0,35 0,85 0,75 0,65 3,1 0,62 0,198746 

total 5,35 4,85 6,05 4,8 5,1 26,15 1,3075 0,042407 
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 Tabel ANOVA  

 

 UJBD 

UJBD 1 % 2 3 4 

 JND 1 % 4,13 4,34 4,45 

JNT 1 % 0,41 0,43 0,44 

 

Perlakuan Rata-rata    notasi 

P3 0,62    a 

P2 1,03 0,41   a 

P1 1,15 0,53 0,12  b 

P0 2,43 1,81 1,4 1,28 c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% Keterangan 

 PERLAKUAN 3 9,17 10,05346 61,61125  3,24  5,29 

berbeda 

sangat 

nyata 

ERROR 16 0,794 0,049625         

 TOTAL 19 9,97           
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Lampiran 3. Data dan analisis suhu  

 

 Data suhu minggu ke I 

 

 Analisis Ragam 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

      p x u 

          = 782,6²/24 

            = 25519,28 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

       u 

            =  (32,6² + 32,9² + 32,58² + 32,35²)  − FK 

                                         6 

            = 0,915 

 JKgalat = JK total – JKp   

             = 19128,13 – 19124,06   

            = 4,06333  

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

             = (33,1² + 32,8² + … + 32,8²) − FK 

             = 4,98 

 

 

 

Perlakuan 
ulangan   

total rataan SD 
1 2 3 4 5 6 

P0 33,1 32,8 31,4 32,7 33,5 32,1 195,6 32,6 0,74 

P1 33,6 32,7 32,9 32,9 32,7 32,6 197,4 32,9 0,36 

P2 32,9 32,6 32,6 32,3 32,6 32,5 195,5 32,58 0,19 

P3 32,5 32,4 32,3 32,1 32 32,8 194,1 32,35 0,28 

Total 132,1 130,5 129,2 130 130,8 130 782,6 32,603 0,24 
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 Tabel ANOVA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% Keterangan 

 PERLAKUAN 3 0,915 0,305 1,50  3,24  5,29 

tidak 

berbeda 

nyata 

ERROR 20 4,063333 0,203167         

 TOTAL 23 4,98           
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 Data minggu ke II 

 
 

 Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

  p x u 

     = 776,5²/24 

          = 25123,01 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

        u 

            =  (32,03² + 32,68² + 31,93² + 32,77²)  − FK 

                                          6 

= 3,35 

JKgalat = JK total – JKp   

            = 18877,65 – 18873,08  

           = 4,568333 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

            = (32,5² + 31,7² + … + 33,1²) − FK 

            = 7,92 

 

 

 

 

 

perlakuan 
Ulangan 

 
total 

rataan SD 
1 2 3 4 5 6 

 
P0 32,5 31,7 31 32,5 33,1 31,4 192,2 32,03 0,74 

P1 33,2 32,6 32,7 32,6 32,6 32,4 196,1 32,68 0,27 

P2 32 31,8 32,3 31,8 32 31,7 191,6 31,93 0,21 

P3 32,8 32 32,8 33,1 32,8 33,1 196,6 32,76 0,40 

total 130,5 128,1 128,8 130 130,5 128,6 776,5 32,35 0,26 

 



44 

 Tabel ANOVA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% Keterangan 

 PERLAKUAN 3 3,35 1,12 2,89  3,10  4,94 

tidak 

berbeda 

nyata 

ERROR 20 4,568333 0,228         

 TOTAL 23 7,92           
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Lampiran 4. Data dan analisis kelembaban  

 

 Data kelembaban minggu ke I 

 

 

 Analisis Ragam 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK   = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

  p x u 

     = 1772,5²/24 

             = 130906,5 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

       u 

             =  (73,22² + 74,07² + 74,3² + 73,83²)  − FK 

                                          6 

             = 3,904 

 JKgalat =  JK total – JKp   

             = 98331,93 – 98320,28   

             = 11,655  

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

            = (72,8² + 72,1² + … + 73,4²) − FK 

            = 15,56 

 

 

perlakuan 
ulangan 

 
total 

rataan SD 
1 2 3 4 5 6 

 
P0 72,8 72,1 72,9 74,8 72,5 74,2 439,3 73,21 1,05 

P1 75 73,6 73,4 75,6 73,4 73,4 444,4 74,06 0,97 

P2 74,8 74,2 74 74,8 74 74 445,8 74,3 0,39 

P3 73,4 74 74,2 74 74 73,4 443 73,83 0,34 

total 296 293,9 294,5 299,2 293,9 295 1772,5 73,85 0,37 
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 Tabel ANOVA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% Keterangan 

 PERLAKUAN 3 3,904 1,30 2,23  3,10  4,94 tidak 

berbeda 

nyata 

ERROR 20 11,655 0,582         

 TOTAL 23 15,56           
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 Data kelembaban minggu ke II 

 

 

 Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

  p x u 

     = 1775,4²/24 

             = 131335,2 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

      u 

             =  (73,6² + 73,77² + 74,47² + 74,07²)  − FK 

                                          6 

= 2,605 

 JKgalat    =  JK total – JKp   

             = 98533,87 – 98526,21   

             = 7,66  

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

           = (73² + 72,5² + … + 74²) − FK 

 = 10,265 

 

 

 

 

 

perlakuan Ulangan   total  rataan SD 

1 2 3 4 5 6   

P0 73 72,5 74,1 73,5 74 74,5 441,6 73,6 0,74 

P1 74,2 72,8 74 74,2 73,4 74 442,6 73,76 0,55 

P2 75,6 74 74,2 74 74 75 446,8 74,46 0,67 

P3 74,2 74,8 74 73,4 74 74 444,4 74,06 0,45 

total 297 294,1 296,3 295,1 295,4 297,5 1775,4 73,97 0,13 
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 Tabel ANOVA  

 

 
 

 

SK db JK KT F hit F 5% F 1% Keterangan 

PERLAKUAN 3 2,605 0,868 2,27 3,10 4,94 

tidak 

berbeda 

nyata 

ERROR 20 7,66 0,383 
    

TOTAL 23 10,265 
     

 


