
ESTIMASI KETINGGIAN SARANG TERHADAP LUAS 

SISIRAN SARANG TOTAL, SISIRAN SARANG MADU 

DAN SISIRAN SARANG ANAKAN LEBAH HUTAN  

(Apis dorsata) DI HUTAN HARAPAN PT. REKI JAMBI 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Deni Ali Usman 

NIM. 0910553022 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTIMASI KETINGGIAN SARANG TERHADAP LUAS 

SISIRAN SARANG TOTAL, SISIRAN SARANG MADU 

DAN SISIRAN SARANG ANAKAN LEBAH HUTAN  

(Apis dorsata) DI HUTAN HARAPAN PT. REKI JAMBI 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Deni Ali Usman 

NIM. 0910553022 

 
 

 
 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana pada Fakultas Peternakan  

Universitas Brawijaya 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2015 



 



i 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 08 

Februari 1989 sebagai putra ketiga dari tiga bersaudara 

pasangan Bapak Mad Rudin dan Ibu Sukarmi. Pendidikan 

formal yang pernah ditempuh adalah SDN 1 Barurejo lulus 

pada tahun 2001, MTS Al-Amiriah, Blok Agung lulus pada 

tahun 2004, SMAN 1 Pesanggaran lulus pada tahun 2007, dan 

pada tahun 2008 di terima di Politeknik Negeri Malang 

jurusan Elektro program studi Broadcasting. Tahun 2009 

penulis diterima di Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

melalui jalur Penerimaan SPMK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 



iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang 

Maha Esa, sehingga dapat menyelesaikan penulisan laporan 

skripsi “ESTIMASI KETINGGIAN SARANG TERHADAP 

LUAS SISIRAN SARANG TOTAL, SISIRAN SARANG 

MADU DAN SISRAN SARANG ANAKAN LEBAH 

HUTAN (Apis dorsata) DI HUTAN HARAPAN PT. REKI 

JAMBI”. Untuk itu penulis juga sangat berterima kasih 

kepada: 

 

1. Ibu Sukarmi yang telah melahirkan dan membesarkan 

dengan penuh kasih sayang serta Bapak Mad Rudin 

yang telah memberikan semua yang telah penulis 

butuhkan.  

2. Bapak Prof. Dr. Ir. H.M. Junus, MS. selaku dosen 

pembimbing utama dan Bapak Ir. Nur Cholis, MSi 

selaku dosen Pembimbing pendamping yang bersedia 

meluangkan waktu dan memberikan bimbingan hingga 

selesainya skripsi ini. 

3. Prof. Dr. Ir. Suyadi, MS selaku Dekan Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

4. PS. Harapan Rainforest Bapak Yusup Cahyadin dan 

HoD Reshut Bapak Mulyono yang telah memberikan 

izin penelitian di PT. REKI Jambi. 

5. Penyelia Reshut Bapak Heri Kuswanto dan Staf Riset 

PT. REKI bagian HHBK Ali Irzal Amran selaku 

pembimbing lapang. 



iv 

 

6. Kakak tercinta  Frendy Robby Basuki yang berjuang 

keras baik secara moral dan material sehingga penulis 

bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

 

  

 

Malang, September 2015 

 

Penulis, 



v 

THE ESTIMATES OF  HEIGHT OF THE NEST BASED 

ON THE TOTAL HIVE COMB, HONEY BEE HIVE, 

AND BREEDING HIVE OF HONEY BEE (Apis dorsata) 

AT HARAPAN RAINFOREST PT. REKI JAMBI 

 

D. A. Usman
1)

, M. Junus
2)

, and N. Cholis
2)

 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the 

accuracy of the total hive comb, the wide area of the hive 

comb, and the breeding hive of the honey bee (Apis dorsata) 

in the various height of nests. Results from the regression 

analysis test showed that R Square was 0.388 which indicated 

that the height of the nest effected by 38.8% toward the wide 

of the hive combs, while 61.2% was explained by other factors 

beyond this study. Results from the regression analysis test 

described the equation y = 14370,847-312,241X which 

showed the relationship between the height of the nest with 

total wide area of the hive combs of Apis dorsata . Thus, it can 

be interpreted that the nest’s height had an influence to the 

changes of the total wide of Apis dorsata’s hive combs. The 

higher the nest, the narrower the hive combs area were. 

Results from the regression equation showed y = 3107.904 - 

62,095X which meant that each additional 1 meter height of 

the nest had an influence to the changes of Apis dorsata’s 

honeycomb wide area -62.095 cm
2
. The relationship between 

the nest’s height with the seedling hive combs showed that any 

changes in one meter height of the nest would result to the 

changes of the seedling hive combs  for -305.779 cm
2
. 
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ESTIMASI KETINGGIAN SARANG TERHADAP LUAS 

SISIRAN SARANG TOTAL, SISIRAN SARANG MADU 

DAN SISRAN SARANG ANAKAN LEBAH HUTAN (Apis 

dorsata) DI HUTAN HARAPAN  

PT. REKI JAMBI 
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1)

, M. Junus
2)

, dan N. Cholis
2)

 
 

RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 

sampai 08 Oktober 2012 di PT.REKI yang berlokasi di Hutan 

Harapan, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten 

Batanghari, Provinsi Jambi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akurasi 

luas sisiran sarang total, luas sisiran sarang madu, dan luas 

sisiran sarang anakan Apis dorsata pada berbagai ketinggian 

sarang. Manfaat penelitian adalah untuk mendapatkan nilai 

luas sisiran sarang total, luas sisiran sarang madu, dan luas 

sisiran sarang anakan Apis dorsata pada puncak pohon atau 

ujung dahan. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 10 

sisiran sarang yang masih menempel pada cabang pohon untuk 

dilakukan pengukuran ketinggiannya dan sisiran sarang yang 

telah di turunkan guna dilakukan pengukuran berat sisiran 

sarang Apis dorsata sehingga di dapatkan luas sisiran sarang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

observasi langsung di lapangan. Pengamatan yang dilakukan 

adalah mengukur ketinggian sarang yang masih menempel 

pada cabang pohon dengan menggunakan alat digital 
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rangefinder dan pengamatan berikutnya yaitu menimbang 

berat sarang. 

Hasil pada uji analisis regresi diperoleh nilai R Square 

sebesar 0,388 menunjukkan bahwa ketinggian sarang 

berpengaruh sebesar 38,8% terhadap luas sisiran sarang, 

sedangkan 61,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian 

ini. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan Ŷ = 14370,847–

312,241X yang menunjukkan bentuk hubungan antara 

ketinggian sarang dengan luas sisiran sarang total Apis dorsata 

yang dapat diartikan bahwa ketinggian sarang memiliki 

pengaruh terhadap terjadinya perubahan luas sisiran sarang 

total Apis dorsata. Hasil regresi diperoleh persamaan 

Ŷ=14370,847 – 312,241X. Memiliki arti bahwa setiap 

penambahan 1 meter ketinggian pohon memiliki pengaruh 

terhadap perubahan luas sisiran sarang Apis dorsata sebesar-

312,241 cm
2
. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan Ŷ = 

3107,904- 62,095X yang menunjukkan bentuk hubungan 

antara ketinggian sarang dengan luas sisiran madu Apis 

dorsata yang dapat diartikan bahwa ketinggian pohon 

berpengaruh negatif terhadap terjadinya perubahan luas sisiran 

madu Apis dorsata. Semakin tinggi sarang maka semakin 

mengecil luas sisiran madu Apis dorsata, ketinggian sarang 

cukup berpengaruh terhadap luas sisiran sarang Apis dorsata. 

Hasil regresi diperoleh persamaan Ŷ = 3107,904 - 62,095X 

memiliki arti bahwa setiap penambahan 1 meter ketinggian 

sarang memiliki pengaruh terhadap perubahan luas sisiran 

sarang madu Apis dorsata sebesar -62,095 cm
2
. Hasil analisis 

regresi diperoleh persamaan Ŷ = 13221,316–305,779X yang 

menunjukkan bentuk hubungan antara ketinggian sarang 

dengan luas sisiran anakan Apis dorsata, dapat diartikan 

bahwa ketinggian sarang memiliki pengaruh negatif terhadap 
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terjadinya perubahan luas sisiran sarang Apis dorsata. 

Hubungan  antara ketinggian sarang dengan luas sisiran sarang 

anakan Apis dorsata adalah Ŷ = 13221,316– 305,779X dapat 

diartikan bahwa setiap perubahan satu meter ketinggian tempat 

sisiran sarang akan menyebabkan terjadinya perubahan luas 

sisiran sarang anakan Apis dorsata sebesar -305,779 cm
2
. 

Disimpulkan bahwa prediksi luas sisiran sarang total, 

sisiran sarang anakan dan sisiran sarang madu Apis dorsata 

pada berbagai ketinggian tempat sisiran membentuk suatu 

garis lurus negatif, sehingga semakin tinggi tempat sisiran 

sarang, maka terdapat penurunan terhadap luas sisiran sarang.  

Berdasarkan hasil penelitian disarankan adanya 

penelitian lanjutan untuk mengetahui hubungan antara 

ketinggian tempat sisiran sarang dengan luas sarang total, luas 

sarang anakan, dan luas sarang madu Apis dorsata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Sarang digunakan oleh binatang sebagai tempat untuk 

berkembang biak dan menjaga populasi dari ancaman 

kepunahan. Hampir dari setiap binatang yang ada di dunia ini 

memiliki sarang, tidak terkecuali lebah. Sarang lebah dibangun 

untuk menjaga keberlangsungan hidup dan sarang tersebut 

dibagi menjadi berbagai macam bagian, mulai dari sarang 

madu, anakan dan sarang polen. 

Apis dorsata merupakan lebah madu yang tersebar luas 

di seluruh daratan Asia mulai dari daratan Hindia, China, 

Philipina dan Indonesia. Persebarannya hampir menyeluruh di 

setiap negara di Asia yang notabene masih memiliki hutan 

dengan tanaman yang beraneka ragam, dan Indonesia sendiri, 

lebah Apis dorsata dapat ditemukan hampir diseluruh wilayah 

mulai dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Lebah ini memiliki 

nama yang berbeda-beda disetiap daerahnya seperti halnya 

jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, lebah ini 

disebut dengan Tawon Gong, sedang di Sumatera disebut 

dengan nama lebah Sialang. 

Sarang koloni Apis dorsata tidak berbeda dengan sarang 

lebah hutan pada umumnya, yaitu hanya memiliki satu sisiran 

sarang dan menggantung di dahan pohon, langit-langit 

terbuka, dan tebing jurang bebatuan. Perbedaan sarang lebah 

Apis dorsata dengan sarang lebah jenis lain, hanya pada 

ukuran sarang. Besarnya sarang ini dipengaruhi oleh ukuran 

tubuh yang juga lebih besar dibandingkan dengan tubuh lebah 

jenis lain. Perbedaan lainnya yang sangat signifikan, yaitu 
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letak sarang. Apis dorsata membangun sarangnya lebih tinggi 

di bandingkan dengan lebah jenis lain, hal ini dibuktikan 

bahwa ada sarang yang menggantung di dahan-dahan pohon 

dalam hutan yang memiliki ketinggian sarang antara 25 – 60 

meter diatas permukaan tanah. Perbedaan lain dari sarang Apis 

dorsata dengan Apis melifera maupun Apis cerana adalah 

karakteristik dari cara membangun sarang. Apis melifera dan 

Apis cerana membangun sarangnya secara berjauhan, sedang 

Apis dorsata membangun sarang secara saling berdekatan.  

Jarak antara satu sarang dengan sarang lain hanya 

berkisar antara 0,5 – 3 meter, oleh sebabnya Apis dorsata 

masuk dalam golongan lebah dengan tingkat sosial tinggi dan 

bukan jenis lebah penyendiri. Hadisoesilo (2001) menyatakan 

bahwa, letak sisiran sarang Apis dorsata biasanya berdekatan 

antara satu dengan yang lainnya dan pada satu pohon dapat 

ditemukan puluhan koloni Apis dorsata. Letak ketinggian 

setiap sarang Apis dorsata, memiliki pengaruh terhadap setiap 

sisirannya, namun secara garis besar sisiran sarang Apis 

dorsata memiliki ukuran panjang 43 – 162 cm, lebar sisiran 23 

– 90cm, ketebalan sarang calon lebah 3,3 – 3,7 cm, dan 

ketebalan sarang madu mencapai 19 cm (Tan, 2007). 

Sejauh ini pengamatan mengenai sarang lebah Apis 

dorsata hanya terpaut pada besar, panjang, lebar dan tebal 

saja. Pengamatan mengenai luas sarang hanya ada sedikit 

sekali atau bahkan bisa dikatan belum ada dan oleh sebab itu 

perlu adanya pengukuran luas sarang Apis dorsata guna 

mengetahui secara persis dari ukuran luas sarang. 

Pengukuran luas sarang tidak bisa dilakukan secara 

langsung diatas pohon. Perlu adanya penurunan sarang 

terlebih dahulu agar lebih mudah dan tidak mengganggu 

koloni lebah yang lain. Koloni lebah yang merasa terganggu 
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bisa saja meninggalkan sarangnya dan membuat sarang di 

tempat lain, maka perlu adanya proses penurunan sarang lebah 

sehingga mempermudah pengamatan secara detail. 

Pengukuran luas sarang di lakukan dengan cara menggambar 

terlebih dahulu semua pola sarang pada sebuah plastik 

transparan menggunakan alat tulis berupa spidol atau bolpoin. 

Penggambaran pola ini dilakukan pada keseluruhan sisiran 

sarang yang meliputi, sarang total, madu dan sarang anakan. 

Gambar yang di dapat kemudian di timbang pada alat 

timbangan digital sehingga dari berat setiap sarang dan plastik 

transparan tersebut diperoleh luas dari sisiran sarang secara 

keseluruhan.  

Pengukuran sampel berupa berat gambar sisiran 

sarang utuh yang meliputi berat sisiran sarang total, sisiran 

sarang madu, sisiran sarang anakan, dan berat plastik 

transparan, bertujuan untuk mengetahui luas sisiran sarang 

Apis dorsata. Data yang didapat dari pengukuran ini diolah 

kembali dan dipadukan dengan data dari ketinggian setiap 

pohon sialang sehingga dapat diketahui estimasi luas sisiran 

sarang secara keseluruhan pada berbagai ketinggian sarang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Semakin besar sisiran sarang maka semakin besar 

terpaan angin. 

2. Semakin tinggi sarang maka luas sisiran sarang 

semakin mengacil. 
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1.3. Tujuan Penelitian. 

1.  Memprediksi luas sisiran sarang total, luas sisiran sarang 

madu dan luas sisiran sarang anakan Apis dorsata pada 

puncak pohon atau ujung dahan. 

2.  untuk mengetahui akurasi dari prakiraan luas sisiran 

sarang total, luas sisiran sarang madu dan luas sisiran 

sarang anakan Apis dorsata pada berbagai ketinggian 

sarang. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapakan dapat digunakan untuk: 

1) Menilai luas sisiran sarang Apis dorsata berdasarkan 

ketinggian sarang. 

2) Penilaian akurasi formula dari prediksi luas sisiran sarang 

total, sisiran sarang madu, dan sisiran sarang anakan pada 

puncak pohon atau pada ketinggian sarang. 
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1.5.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

 

1.6. Hipotesis 

Semakin tinggi sarang bearada, maka nilai luas sisiran 

sarang total, sisiran sarang madu, dan sisiran sarang anakan 

akan semakin menurun. 

  

Apis dorsata 

Ukuran sisiran sarang 

Luas sisiran sarang total 

yang terdiri dari, sisiran 

madu, dan sisiran 

anakan Apis dorsata 

 

Ketinggian tempat 

sisiran sarang Apis 

dorsata 

Tampilan koloni 

Liar dan agresif 

Sisiran sarang Apis dorsata 

Hubungan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Estimasi 

Estimasi merupakan sebuah proses pengulangan dengan 

menaksir ciri-ciri tertentu dari populasi atau memperkirakan 

nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Pemanggilan 

ulang estimasi yang pertama dilakukan selama fase definisi, 

yaitu ketika menulis rencana pendahuluan kegiatan. Analisis 

direncanakan ulang dan harus ada pemeriksaan estimasi serta 

merubah ulang rencana pendahuluan menjadi rencana akhir 

kegiatan. Estimasi bersifat interaktif atau pengulangan, dan 

suatu estimasi sangat diharapkan untuk mengalami perubahan, 

itulah sebabnya, mengapa harus meletakkan suatu tanda dalam 

pengembangan sebuah populasi. Tanda-tanda tersebut akan 

membatasi kita dalam memperkirakan berapa lama waktu 

untuk mengembangkan sebuah populasi tersebut (Nugrahati, 

2009). 

Pengambilan sampel estimasi dilakukan untuk 

penelitian yang bertujuan hanya melihat gambaran suatu 

variabel pada populasi tertentu. Pengelompokan sampel akan 

mempermudah dalam menentukan nilai hasil dari sebuah 

populasi. Sampel terpilih harus mampu menghasilkan nilai 

estimasi parameter populasi yang cukup reliabel untuk 

memenuhi tujuan penelitian. Pengukuran sampel sarang lebah 

mengenai berat sarang, harus dilakukan agar setiap sisiran 

sarang bisa diketahui nilai luasnya baik luas sisiran sarang 

total, madu dan anakan. Pengelompokan inilah yang juga pada 

akhirnya menentukan luas sarang sebuah koloni lebah. 

Penggunaan dugaan (Estimate) dalam konteks ini adalah 

mengetahui luas sebuah sarang yang diperoleh dari nilai berat 
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sarang itu sendiri dan dibandingkan dengan hasil yang diamati 

dari setiap pengulangannya. Jenis yang memiliki nilai yang 

sama, dikelompokkan dan digunakan sebagai sebuah 

persamaan yang pada akhirnya dapat menjelaskan hubungan 

antara satu variabel dengan variabel yang lain.  

Hasil pengembangannya diukur dengan menggunakan 

metode analisis berupa regresi yang memiliki nilai persamaan, 

sehingga diperoleh sebuah output berupa persamaan regresi. 

Persamaan regresi estimasi merupakan persamaan regresi yang 

digunakan untuk menaksir nilai variabel terikat, yaitu suatu 

rumus matematis yang menunjukkan hubungan keterkaitan 

antara satu atau beberapa variabel yang nilainya sudah 

diketahui dengan satu variabel yang nilainya tidak atau belum 

diketahui. Sifat hubungan antar variabel dalam persamaan 

regresi merupakan hubungan sebab akibat. Perubahan nilai 

suatu variabel tidak selalu terjadi dengan sendirinya, namun 

perubahan nilai variabel itu dapat pula disebabkan oleh 

berubahnya variabel lain yang berhubungan dengan variabel 

tersebut. Untuk mengetahui pola nilai suatu variabel yang 

disebabkan oleh variabel lain diperlukan alat analisis yang 

memungkinkan untuk membuat prakiraan nilai variabel pada 

setiap nilai variabel yang mempengaruhinya. 

Teknik yang umum digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara dua atau lebih variabel dalam ilmu statistik 

adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistik 

yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan 

diantara variabel-variabel. Analisis regresi berguna dalam 

menelaah hubungan dua variabel atau lebih dan terutama 

untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum 

diketahui dengan sempurna, sehingga dalam penerapannya 

lebih bersifat eksploratif. 
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Analisis regresi linier sederhana merupakan sebuah 

analisis yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan 

antara dua atau lebih variabel dalam sebuah kajian ilmu 

statistik. Analisis regresi linier melibatkan hubungan 

fungsional antara satu variabel dependen (tergantung) dengan 

satu variabel independen (bebas). Variabel dependen dan 

independen terlebih dahulu harus di bedakan pengkajianya. 

Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya selalu 

bergantung dengan nilai variabel lain yang nilainya juga selalu 

dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel 

independen nilainya tidak bergantung pada nilai variabel lain. 

Variabel dependen dinotasikan dengan Y, sedangkan variabel 

bebas dinotasikan dengan X (Santoso. 2010). 

Analisis regresi tidak dapat digunakan secara langsung 

dan perlu adanya sebuah uji linieritas agar kesalahan dapat 

diminalisir, hal ini hampir sama dengan mencari arah kuatnya 

dan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam sebuah uji 

korelasi, jika dalam analisis korelasi hubungan antar variabel 

dapat diketahui  berdasarkan besar kecilnya koefisien yang di 

gambarkan nilainya antara minus satu (-1) sampai dengan plus 

satu (+1), dan menunjukkan sempurna negatif atau sempurna 

positif, maka koefisisen regresi juga mengikutinya. Bila 

koefisien korelasi (r) tinggi, pada umumnya koefisien regresi 

(b) juga tinggi, sehingga daya prediktifnya juga akan tinggi 

(Sugiono, 2010). 

 

2.2. Lebah Hutan (Apis dorsata) 

Lebah hutan (Apis dorsata) merupakan salah satu jenis 

lebah yang banyak ditemukan dikawasan sub tropis dan tropis 

Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Philipina, Vietnam, India 

dan beberapa negara dan pulau lainnya, tetapi tidak dapat 
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ditemukan di luar Asia (Sihombing, 1997). Indonesia dengan 

populasi hutanya masih tergolong baik dan alami, menjadikan 

lebah ini banyak ditemukan hampir di seluruh daerah dan 

provinsi. Tingkat heterogen tanamana pada hutan Asia dengan 

bunga yang selalu tersedia sepanjang tahun, menjadikan nektar 

sebagai makanan pokok lebah tetap terjaga.  

Keanekaragaman tanaman yang masih terjaga inilah 

yang memungkinkan untuk beberapa jenis spesies lebah tetap 

lestari dan salah satunya adalah lebah Sialang atau Tawon 

Gong (Apis dorsata). Tawon Gong atau Sialang, masuk dalam 

kategori lebah hutan dikarenakan populasi lebah ini banyak di 

temukan di dalam hutan dan pada dasarnya memang itu 

merupakan tempat yang ideal untuk tetap bertahan hidup. 

Penamaan lebah hutan mengacu pada teori diatas, meskipun 

sebenarnya lebah Apis dorsata atau Tawon gong juga bisa 

hidup dan membangun sarangnya di bebatuan, tebing, dan 

celah-celah kayu yang telah rubuh. Ketersediaan sumber 

pakan pada masing-masing sub-populasi berpengaruh terhadap 

performa ukuran bagian-bagian tubuh lebah Apis dorsata. 

Kondisi ketergantungan Apis dorsata terhadap alam yang 

begitu tinggi dapat menjadi kontrol dalam melihat perubahan 

kondisi alam dari tahun ke tahun, melalui hasil produksi madu 

di masing-masing wilayah (Bartoni. 2013). 

Apis dorsata merupakan lebah yang memiliki ukuran 

tubuh paling besar di bandingkan dengan lebah madu jenis 

lain. Panjang tubuh lebah jenis ini mencapai rata- rata 17 – 19 

mm dan dikelompokkan bersama Apis laboriosa (Michener, 

2000) dengan berat badan antara 100 – 200 mg (Stone, 2006). 

Kaitannya dalam mencari makan, Apis dorsata memiliki 

kebiasaan bermigrasi kehabitat yang mempunyai sumberdaya 

yang lebih tinggi. Menurut Bartoni (2009), koloni lebah hutan 
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mempunyai kebiasaan untuk meninggalkan sarang baik 

temporer maupun permanen, sifat berpindah dibedakan atas 

tiga jenis yaitu manjae (swarming), migrasi (migration) dan 

melarikan diri (abscond). Manjae merupakan cara lebah 

memperbanyak koloni secara alami. Perpindahan ini terjadi 

saat koloni sudah penuh sehingga ratu tidak dapat 

menempatkan telur.  

Migrasi merupakan cara koloni lebah madu berpindah 

ke lokasi lain pada saat musim bunga untuk membangun 

koloni baru. Jarak migrasi Apis dorsata mencapai 100 – 200 

km. Migrasi mencari lokasi baru mencapai waktu berhari-hari 

bahkan berminggu-minggu. Koloni Apis dorsata akan berhenti 

beberapa kali selama1 – 3 hari untuk mencari pakan tanpa 

membentuk sarang (Darlianis, 2009) dan akan segera di 

informasikan pada lebah lain begitu menemukan sumber 

pakan dengan cara tarian melingkar (round dance) atau 

dengan tarian membentuk angka 8 (Wagle dance). Round 

dance merupakan bentuk tarian paling sederhana dan tidak 

memberi informasi secara rinci jarak atau sumber pakan dan 

hanya memberi informasi sumber pakan yang dekat dengan 

lokasi sarang. Wagle dance adalah informasi yang lengkap 

mengenai keberadaan pakan mulai dari jarak, arah, dan 

kualitas pakan. Pancarian pakan ini diawali pada saat matahari 

mulai menyinari sarang, yaitu pukul 08.00 - 16.00, dengan 

puncak pencarian pakan antara pukul 10.30 – 14.30. Begitu 

matahari sudah mulai tenggelam, pencarian pakan akan segera 

di hentikan dan lekas kembali kesarang (Anonymous, 2008). 

Pada dasarnya Apis dorsata tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan dengan lebah jenis lain. Ia tetap insekta 

eusosial yang hidup dalam suatu keluarga besar yang disebut 

koloni lebah dengan sarang hanya berjumlah satu sisir 
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(Anonymous, 2008). Setiap sisiran sarang hanya dihuni oleh 

satu koloni dan memiliki sifat polimer anatomis, fisiologi, dan 

fungsi biologis antara satu strata dengan strata lainnya. Dalam 

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). Ratu menjadi pengendali utama populasi dalam setiap 

sarang yang mereka tinggali. Tanpa adanya ratu, maka koloni 

lebah dapat dipastikan akan segera berahir jika para lebah 

pekerja tidak lekas menyiapkan atau menciptakan lebah ratu 

pengganti. 

Proses metamorfosis lebah madu terjadi dalam 4 fase 

yaitu: telur, larva, pupa dan dewasa. Perkembangan hidup 

lebah madu dari telur menjadi lebah baru bervariasi antara 

lebah ratu, pekerja dan jantan. Ratu menetas atau muncul dari 

sel sarang dalam kurun waktu 16 hari, pekerja 21 hari dan 

jantan dalam 24 hari (Anonymous, 2005). Ratu baru 

berkembang dalam sel sarang dan dibesarkan melalui 

pemberian royal jelly oleh lebah pekerja. Royal jelly adalah 

makanan larva ratu yang terdapat di dalam sel calon ratu 

dihasilkan oleh kelenjar hipopharing dan kelenjar mandibula 

lebah pekerja muda (Wibowo, 2004). Pemberian royal jelly 

antara lebah ratu dan pekerja berbeda dalam kuantitasnya. 

Ratu mengkonsumsi royal jelly selama hidupnya, sedangkan 

lebah pekerja hanya satu hari ketika awal kemunculannya 

setelah fase pupa. Ketika ratu yang ada dalam sarang mati, 

koloni akan mengangkat ratu baru yang dipilih oleh para lebah 

pekerja (Stone, 2006). Perkembangan kasta, panjang tubuh 

dan berat tetasan lebah dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Lama Perkembangan Kasta Lebah Madu, Panjang 

Tubuh dan Berat Tetasan. 

Jenis 
Rata-rata Periode 

Perkembangan  

(hari sampai kemunculan) 

Panjang 

tubuh 

(mm) 

Berat 

Tetasan 

(mg) 

Ratu 16 Hari 18–22 
Hampir 

200 

Pekerja 
21 hari (Antara: 18–22 

hari) 
12–15 

Hampir 

100 

Jantan 24 hari 15–17 
Hampir 

200 

 Sumber : Stone (2006) 

 

2.3. Sarang Apis dorsata 

Lebah merupakan insekta dengan tingkat sosial tinggi 

yang memiliki peranan masing-masing dalam setiap 

koloninya. Setiap lebah yang tinggal di dalam sarang, 

memiliki tugasnya sesuai dengan klasifikasi dan fase yang 

mereka alami tanpa sedikit pun bisa tergantikan oleh lebah 

lainnya. Lebah pekerja misalnya, mulai menjaga sarang ketika 

lepas dari fase pupa, yaitu pada usia 21 hari dari masa telur. 

Sekian hari setelah menjaga sarang, lebah pekerja menjadi 

lebah dewasa dan beranjak pergi mencari makan berupa nektar 

dan pollen. Fase-fase seperti ini terjadi pada semua lebah yang 

menghuni sarang tanpa ada perbedaan sama sekali. Bertoni 

(2013), Apis dorsata dalam satu koloni memiliki pembagian 

tugas sesuai dengan jenis kelamin dan fungsinya, yang terdiri 

dari satu lebah ratu (queen), ratusan lebah jantan (drones), dan 

ribuan lebah pekerja (worker-bees), yang hidup berdampingan 

dalam satu koloni. Jenis kelamin dan strata merupakan hal 

yang mempengaruhi tentang apa yang akan mereka kerjakan 

dan hal ini berlaku untuk semua jenis lebah madu, baik dari 
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genus Apis maupun Trigona. Lebah dari jenis apapun akan 

memiliki tingkat kesamaan yang tinggi untuk tumbuh 

kembang mereka, dan tempat tinggal (sarang) merupakan 

salah satu pembeda dari semua jenis lebah. 

Secara umum sarang lebah atau dalam bahasa jawa 

disebut Tolo, merupakan tempat berkumpulnya koloni lebah 

untuk berkembang biak. Sarang ini dibangun oleh lebah 

pekerja (worker) sebagai tempat dimana ratu bisa bertelur dan 

memperbanyak jumlah koloni. Para lebah pekerja akan 

membangun sarangnya secara rinci dimulai dengan berbagai 

tempat yang bakal disediakan untuk pertumbuhan calon 

anakan, polen, dan tempat madu, selanjutnya para lebah 

pekerja akan menjaga sarang tersebut dari setiap gangguan 

yang bisa merusak sarang. Propolis yang diambil dari kuncup, 

kulit atau bagian lain dari tumbuhan digunakan sebagai bahan 

pertama untuk menjaga sarang dari bakteri yang bisa 

mengganggu pertumbuhan telur, pupa maupun larva. 

Kandungan senyawa yang ada pada propolis dimanfaatkan 

juga sebagai bahan perekat sarang agar sarang tetap dapat 

menempel pada tempatnya. Sarang tidak akan kuat tanpa 

bantuan propolis yang di rekatkan oleh lebah pekerja. Propolis 

yang di gunakan guna menempelkan sarang pada dahan pohon 

dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Sarang lebah Apis dorsata yang menggantung di 

dahan pohon. 

 

Lebah pekerja menggunakan bahan-bahan tertentu guna 

membangun sarang, dan bahan tersebut diambil dari tanaman 

di sekitar sarang yang banyak mengandung malam. Malam 

yang menjadi bahan pokok untuk pembuatan sarang ini 

didapat dari nectar dan pollen yang di sekresikan oleh kelenjar 

lilin (Wax glands) yang terdapat pada bagian bawah dari perut 

lebah pekerja (segmen ke 3 – 6). Kemudian hasil dari sekresi 

lilin ini di keluarkan kembali (diekskresi) melalui ruas-ruas 
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bagian abdomen lebah pekerja. Lebah pekerja yang bisa 

menghasilkan malam adalah lebah yang sudah berumur lebih 

dari 12 hari (Anonymous, 2007). 

Menurut Al-hefni (2009), menyatakan bahwa sarang 

lilin yang berisikan ribuan lubang bersegi enam yang 

digunakan sebagai tipuan untuk mengasuh anak-anak lebah 

atau gudang-gudang untuk menyimpan madu dan bibit 

pembuah. Bentuk persegi enam bentuk yang membutuhkan 

jumlah bahan bangunan lebih sedikit dan juga cocok untuk 

pertumbuhan anak lebah yang dipelihara dalam lubang-lubang 

ini. Bentuk segi enam adalah bentuk geometrik yang terbaik 

yang menghasilkan kekosongan-kekosongan perantara dan 

bahwa jumlah lubang dari kekosongan-kekosongan ini pada 

luas tertentu melebihi jumlah bentuk-bentuk lain pada luas 

yang sama. Lebah madu membangun berbagai lubang di mana 

terdapat lubang-lubang kecil yang dalam satu inci persegi 

berisikan 28,27 lubang persegi enam. Ini digunakan untuk 

anak lebah pekerja dan penyimpan madu. Ada juga yang 

sedikit lebih besar yang digunakan untuk menjaga bibit jantan 

yang dalam satu inci persegi terdapat 18,84 lubang bersegi 

enam. 

Berbagai jenis lebah madu, baik yang sudah maupun 

yang belum dapat ditangkarkan, lebah jenis Apis dorsata 

merupakan lebah yang memiliki ukuran sarang paling besar di 

bandingkan dengan lebah jenis lain. Sarangnya bisa mencapai 

dua atau tiga kali lipat di bandingkan lebah jenis Apis melifera 

maupun jenis Apis cerana. Sarang Apis dorsata memiliki 

ukuran panjang 43 cm sampai 162 cm, lebar sisiran sarang 23 

cm sampai 90 cm, ketebalan sisiran sarang calon lebah 3,3 cm 

sampai 3,7 cm, dan ketebalan sisiran sarang madu mencapai 

19 cm (Tan, 2006). 
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Secara morfologis, Apis dorsata merupakan species 

lebah madu asli Indonesia dengan ukuran tubuh paling besar. 

Species ini juga terkenal sangat agresif dibandingkan dengan 

species lebah madu lain, sehingga sangat jarang di dapati 

sarangnya berada di tempat yang rendah. Umumnya 

ketinggian sarang lebah Apis dorsata diatas 10 meter dengan 

luas sarang yang cukup besar. Hadisusilo (2001), menyatakan 

bahwa seperti halnya Apis florea dan Apis andreniformis, 

sarang Apis dorsata hanya terdiri dari satu sisiran sarang tetapi 

amat besar dengan ukuran luas mencapai lebih dari 1 m
2
. 

Sarangnya juga terdapat di tempat terbuka, menggantung pada 

dahan pohon-pohon yang besar misalnya pohon Kempas 

(Kompassia excelsa) setinggi lebih dari 10 m di atas 

permukaan tanah. Letak sarang Apis dorsata biasanya 

berdekatan satu dengan yan lain, pada satu pohon dapat 

ditemukan puluhan koloni. Darlianis (2009) menyatakan 

sarang Apis dorsata menggantung pada dahan pohon sekitar 

20 m dari permukaan tanah. Satu pohon dihuni lebih dari 10 

koloni sarang, walaupun didapati pohon-pohon yang dihuni 

oleh satu koloni saja, dan apabila pohon dengan dahan yang 

cukup tinggi tidak cukup tersedia untuk menggantungkan 

sarang, Apis dorsata akan bersarang di tempat yang lebih 

rendah atau bahkan di bagian luar gedung. 

Ukuran sisiran sarang Apis dorsata bervariasi sesuai 

tahap perkembangan koloni dan musim, dengan ukuran 

panjang sisiran sarang antara 30 – 40 cm sampai 100 – 160 

cm, dan lebar sisiran sarang mencapai 100 cm. Sarang Apis 

dorsata dibangun pada dahan atau cabang-cabang pohon yang 

berdiameter besar dan tinggi, seperti  pohon jenis kempas, 

pohon jelutung, pohon pudak air, atau di dinding-dinding 

tebing. Sisiran arang Apis dorsata bagian atas di bangun untuk 
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menyimpan madu dan bagian bawah digunakan untuk 

mengerami telur (Sarwono, 2001). Bentuk sisiran sarang jenis 

lebah ini tidak seperti sarang lebah budidaya pada umumnya 

yang berupa sisiran, tetapi bentuknya menjadi satu kesatuan. 

Garis tengah sarang kira-kira 1,5 meter sampai 2 meter dan 

penghuninya jutaan ekor. Ukuran sisiran dan sel sarang koloni 

Apis dorsata dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Ukuran sisiran sarang dan sel sarang koloni Apis 

dorsata. 

Variabel Jumlah Koloni Rata-rata ± SD (n) Kisaran (mm) 

Ketebalan sarang : 

Calon lebah pekerja 

Calon lebah jantan 

 

75 

30 

 

33,1 ± 2,5 (225) 

37,1 ± 1,6 (90) 

 

28 – 38 

34 – 41 

Lebar sel dari 10 sel : 

Madu 

Worker 

Drone 

 

30 

110 

30 

 

63,9 ± 3,0 (90) 

55,7 ± 1,7 (330) 

58,1 ± 1,4 (90) 

 

58 – 70 

52 – 61 

55 – 61 

Kedalaman sel : 

Pekerja 

Jantan 

 

75 

30 

 

17,4 ± 1,5 (225) 

19,0 ± 0,4 (90) 

 

16 – 22 

18 – 20 

Sumber: (Tan, 2006) 

 

Menurut Purwanto (1999), bahwa panjang sisiran 

sarang Apis dorsata berkisar 1,5 meter dan menempel pada 

cabang-cabang pohon yang berdiamer besar dan tinggi. Hal ini 

senada dengan yang diungkapkan Darlianis (2009), bahwa 

sarang Apis dorsata dibangun pada tempat yang agak 

terlindung, akan tetapi cahaya matahari masih dapat masuk. 

Sarang terdiri dari satu sisir dengan panjang dapat mencapai 

1.5 m dan tinggi 1 m. Bentuk sarang Apis dorsata kurang lebih 

menyerupai setengah lingkaran. Sisiran sarang Apis dorsata 

memiliki ketebalan sisiran sarang madu sekitar 10 cm dan 
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ketebalan sisiran sarang untuk mengerami telur 4 cm 

(Sarwono, 2001). Sisiran sarang Apis dorsata memiliki 

dimensi ukuran panjang sisiran sarang 1 sampai 1,5 meter, 

lebar sisiran sarang 0,5 sampai 1 meter, tebal sarang anakan 

3,5 cm, dan tebal sarang madu antara 15 cm sampai 20 cm 

(Kuntadi, 2013). 

Kedalaman sel sarang lebah jantan  adalah 19 ± 0,4 mm, 

dan sel sarang lebah pekerja adalah 17,4 ± 1,5 mm, volume sel 

lebah rata-rata 1.300 ± 0,159 ml. Lebar dari sel lebah jantan 

terus-menerus 10 kali adalah 58,1 ± 1,4 mm secara signifikan 

lebih besar dari pada sel pekerja yaitu 55,7 ± 1,7 mm. 

Diameter sel sarang lebah pekerja Apis dorsata di Vietnam 

sebesar 5,23 sampai 6,10 mm sedangkan diameter sel sarang 

lebah pekerja Apis dorsata di tempat lain 5,35 sampai 5,35 

sampai 5,64 mm (Tan, 2007). 

 

2.3.1. Sisiran Sarang Madu 

Perkembangan sarang yang telah dibangun oleh lebah 

pekerja, memiliki kedetailan yang sangat sempurna. Sarang 

tersusun atas beberapa bagian yang beberapa diantaranya tidak 

tercampur sedikitpun antara satu dengan yang lain. Peruntukan 

tempat madu misalnya, sel penyimpanan madu berada di 

sarang bagian atas atau bagian yang menempel pada tempat 

menggantung (Darlianis, 2009). Setiap sarang yang dibangun 

oleh lebah, memiliki ribuan kantung berbentuk heksagonal 

atau segi enam yang digunakan untuk menyimpan madu 

dengan kemiringan rongga tiga belas derajat dari bidang datar. 

Kemiringan ini berfungsi untuk menjaga madu agar tidak 

mengalir keluar dan tumpah. 

Pemilihan bentuk heksagonal difungsikan sebagai 

wadah atau sel yang memiliki daya tampung paling banyak 
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dengan bahan bangunan paling sedikit. Kantung-kantung 

heksagonal ini dibangun oleh lebah pekerja dari 4 titik yang 

berbeda dan bertemu di bagian tengah sarang tanpa ada 

sedikitpun kesalahan. Andaikan lebah membangun kantung-

kantung penyimpan madu tersebut dalam bentuk tabung, atau 

seperti prisma segitiga, maka akan terbentuk celah kosong di 

antara kantung satu dan lainnya, dan lebih sedikit madu 

tersimpan di dalamnya. Kantung madu berbentuk segitiga atau 

persegi bisa saja dibuat tanpa meninggalkan celah kosong 

akan tetapi semua bentuk geometris tersebut yang memiliki 

keliling paling kecil adalah bentuk heksagonal. 

Sisiran madu merupakan bagian dari sebuah sarang 

yang diperuntukkan guna menyimpan madu. Sisiran sarang ini 

berada di bagian yang paling dekat dengan tempat 

menempelnya sarang yaitu pada dahan atau ranting pohon. 

Madu diproduksi selama 3 – 4  minggu setelah sarang 

terbentuk dan suhu dalam sel madu berkisar antara 34
0
C – 

37
0
C. Lebah pekerja menjaga sarangnya dari terpaan angin 

yang dapat mengubah suhu dalam sel madu sehingga madu 

tidak mudah rusak. Dibagian lain dari sel madu, ada sel 

penyimpan tepung sari yang berada di antara sel madu dan sel 

larva atau pupa. Ketebalan sarang madu dapat mencapai 15 – 

20  cm, sedangkan sarang larva dan pupa sekitar 3,5 cm 

(Kuntadi, 2013). 

 

2.3.2. Sisiran Sarang Anakan 

Sisisran anakan merupakan sel yang berfungsi untuk 

tumbuh kembang calon lebah mulai dari telur, Larva, pupa dan 

dewasa. Letaknya diantara sisiran pollen dan dibawah sisiran 

sel madu. Kehidupan lebah dimulai dengan telur yang 

diproduksi oleh lebah ratu dan lebah pekerja di dalam sel 
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sisiran dengan fase telur untuk semua strata yaitu 3 hari. Telur 

lebah berbentuk silinder agak bengkok dengan panjang kurang 

lebih 1,6 mm dan berdiameter kurang lebih 0,4 mm. Telur 

menempel ditengah-tengah dasar sel dalam posisi tegak lurus 

dan akan berangsur-angsur condong kemudian rebah pada 

dasar sel sebelum menetas. Telur lebah berdasarkan asalnya 

dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : 

 

2.3.2. 1. Telur Dari Lebah Ratu 

Terdapat 2 jenis telur yang dihasilkan lebah ratu yaitu 

telur fertil dan infertil. Telur fertil adalah telur yang dibuahi 

spermatozoa, yang akan menetas menjadi lebah ratu dan lebah 

pekerja. Telur infertil adalah telur yang tidak dibuahi 

spermatozoa yang akan menetas menjadi lebah jantan. Telur 

infertil dikeluarkan lebah ratu jika ratu sudah tua dan koloni 

sudah padat untuk membentuk koloni baru. Jenis telur yang 

dihasilkan lebah ratu tergantung bentuk sel tempat bertelur 

yang disediakan oleh lebah pekerja. Lebah ratu sebelum 

bertelur mengamati sarang-sarang yang akan dijadikan tempat 

bertelur. Pengamatan dilakukan sekitar 24 jam. Lebah ratu 

akan mengenali sel dengan kaki depannya atau ujung 

abdomen-nya saat akan meletakkan telur. 

Terdapat  3 jenis sel lebah di dalam suatu koloni lebah 

madu yaitu : 

1) Sel calon ratu mempunyai bentuk, ukuran dan lokasi yang 

unik. Selnya lebih besar memanjang ke bawah seperti 

kacang dan terletak di pinggir bawah sisiran. 

Menggantung vertikal. Jenis telur yang dikeluarkan pada 

sel ini adalah telur fertil. 

2) Sel calon pekerja bentuknya lebih kecil dibanding sel 

calon jantan dan ratu, letaknya di tengah secara 
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horizontal. Jenis telur yang dikeluarkan pada ini adalah 

telur fertil. 

3) Sel calon jantan bentuknya lebih besar dari sel calon 

pekerja dan ratu, letaknya di pinggir secara horizontal 

setelah sel-sel calon pekerja. Jenis telur yang dikeluarkan 

pada sel ini adalah telur infertil. 

Telur yang dikeluarkan ratu pada sel-sel akan menjadi 

lebah dengan strata yang sesuai dengan bentuk selnya, hal ini 

juga tergantung jenis makanan yang diberikan lebah pekerja 

pada larva. Calon ratu diberi makan royal jelly, calon pekerja 

diberi makan worker jelly, pollen dan madu, sedangkan calon 

jantan di beri makan drone jelly. Besarnya sel ratu 

memungkinkan larva calon ratu menerima makanannya secara 

berlebihan, sehingga perkembangan organ tubuhnya lebih 

sempurna dan proses kelahirannya lebih cepat dibandingkan 

dua strata lainnya. 

 

2.3.2.2. Telur Dari Lebah Pekerja 

Lebah pekerja mempunyai sifat parthogenesis yaitu 

apabila ratu mati atau hilang dan larva calon ratu tidak ada, 

lebah pekerja akan bertindak sebagai laying worker, yaitu 

lebah pekerja yang mampu bertelur. Telur yang dihasilkan 

adalah telur infertil dan akan berkembang menjadi lebah 

jantan. Seekor lebah pekerja hanya mampu bertelur sebanyak 

28 butir seumur hidupya. Secara alami koloni lebah 

membesarkan sel-sel labah ratu dalan 3 kondisi yaitu pada saat 

ratu tua, ratu hilang atau pergi meninggalkan koloni. 

Perkembangan telur lebah pekerja serta sumber makanannya 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Perkembangan Berat Telur Lebah Pekerja Beserta 

Sumber Makanannya.  

Hari 
Status 

Perkembangan 

Berat 

(mg) 

Panjang 

(mm) 
Sumber makanan 

1 Telur 0.132 1.2 Yolk 

2 Telur - 
 

Yolk 

3 Telur 0.09 
 

Yolk 

Sumber : Stone (2006) 

 

2.3.3. Larva 

Larva merupakan fase lebah madu setelah telur menetas 

berbentuk tempayak tanpa kaki dan berwarna putih yang rebah 

melingkar dalam dasar sel sarang. Fase larva calon ratu 

memerlukan waktu selama 5,5 hari, larva calon pekerja 6 hari 

dan larva calon jantan 6,5 hari. Panjang larva pertama kali 

menetas sekitar 1,6 mm, diameter 0,4 mm dan beratnya kurang 

lebih 0,08 mg. Larva lebah pekerja tumbuh sangat cepat, 

kenaikan berat badannya sekitar 1.500 kali dalam 5 hari. 

Sedangkan larva lebah ratu dan jantan pertumbuhannya 2 kali 

lebih cepat di banding lebah pekerja. Saat telur di letakkan di 

dasar sel, lebah pekerja secara rutin mengontrol sel dan begitu 

telur menetas, royal jelly secepatnya diletakkan di dasar sel. 

Seekor larva dapat melibatkan 2.785 lebah pekerja yang 

mengerumuni sel berisi larva tersebut untuk merawatnya 

selama 10 jam. Perkembangan anatomi eksternal larva dan 

prepupa dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Anatomi eksternal larva dan prepupa (Carreck et  

al., 2013) 

 

2.3.3.1 Berat Larva 

Metode untuk membesarkan larva lebah madu pekerja 

secara in vitro diperkenalkan ke dalam bidang biologi lebah 

madu lebah untuk menganalisis fisiologi dan pengembangan 

kasta. Para peneliti juga mengukur parameter fisiologis seperti 

berat badan, ukuran tubuh, perkembangan ovarium dan 

performa penerbangan untuk mengevaluasi metode 

pembesaran. Larva lebah ratu ditakdirkan untuk menerima 

royal jelly segar yang melimpah selama hidupnya dan tumbuh 

1.500 – 1.700 kali lebih besar dari berat telur semula 0,12 – 

0,20 mg menjadi 250 – 346 mg (Kaftanoglu et al., 2011). 

Larva lebah madu Apis mellifera mendapatkan makan dari 

sekresi kelenjar mandibula dan hypopharyngeal yang 

dihasilkan oleh perut lebah perawat. Makanan tersebut 

mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk 
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pengembangan ratu, pekerja, dan drone (Kaftanoglu et al., 

2011).  

Usia atau umur larva pekerja dapat dinilai secara 

visual atau dengan penimbangan. Penilaian secara visual 

hanya memungkinkan untuk perkiraan kasar usia. Hal itu 

disebakan karena pertumbuhan larva yang eksponensial 

sehingga estimasi usia secara visual rawan kesalahan. Cara 

yang lebih akurat adalah dengan menimbang larva setelah 

dibersihkan dari residu jelly dan menyerap kelebihan air dari 

permukaan larva lebah madu tersebut (Thrashyvoulou dan 

Benton, 1982). (Human et al., 2013) menambahkan rata-rata 

berat larva yang berumur 12 jam adalah 0.36 ± 0.024 mg. 

Berat lebah pekerja dan lebah ratu berdasarkan umur dapat 

dilihat pada Tabel 4, sedangkan berat lebah jantan berdasarkan 

umur dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 4. Berat Lebah Pekerja dan Ratu Berdasarkan Umur. 

Umur (jam) Pekerja (mg) Ratu (mg) 

6 – 30 0,20 - 0,80 0,12 - 0,69 

31 – 54 0,81 - 7,00 0,70 - 8,50 

55 – 90 7,10 - 46,00 8,60 - 37,90 

91 – 120 46,10 - 140,00 38,00 - 186,00 

Sumber : Thrashyvoulou dan Benton (1982) 

 

Tabel 5. Berat lebah jantan berdasarkan umur. 

Umur (jam) Berat (mg) 

9 – 54 0,29 – 3,50 

55 – 98 3,51 – 42,00 

99 – 120 42,10 – 129,00 

121 – 163 129,42 – 311,54 

Sumber : Thrashyvoulou dan Benton (1982) 
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Jangka hidup rata-rata seekor ratu adalah tiga sampai 

empat tahun, drone biasanya meninggal setelah kawin atau 

dikeluarkan dari sarang sebelum musim dingin, dan pekerja 

dapat hidup selama beberapa minggu di musim panas dan 

beberapa bulan di daerah dengan musim dingin yang panjang. 

Berat rata-rata dari larva yang telah tumbuh sepenuhnya 

bervariasi antara 132 – 155 mg (Babendreier et al., 2003). 

Menurut Tan (2004), bahwa untuk menyelidiki dan 

membandingkan bobot lebah dari kasta yang berbeda dan 

kondisi yang berbeda, metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut : dari masing-masing tiga koloni Apis dorsata, sekitar 

enam puluh pekerja pada sisiran dikumpulkan secara acak. 

Setengah dari pekerja yang telah mati oleh karena pembekuan 

ditimbang langsung menggunakan timbangan digital (akurasi 

1 mg), sedangkan setengah lainnya disimpan tanpa makanan 

dalam kandang kawat (volume 0,5-1,0 L) selama 24 jam untuk 

mengosongkan beban di dalam perut sebelum mereka 

ditimbang hidup. Hal itu juga dilakukan pada koloni lainnya 

setelah diinkubasi pada suhu 35
o
C. 

 

2.3.4.  Pupa Dan Dewasa 

Fase pupa calon ratu memerlukan waktu 7,5 hari, pupa 

calon pekerja 12 hari dan pupa calon jantan 14,5 hari. Hari ke 

9 dari peneluran larva berhenti diberi makan dan selnya 

ditutup oleh lebah pekerja, di dalam sel ia mulai merubah 

posisinya sampai akhirnya tumbuh vertikal dengan kepala 

mengarah ke bawah dan mulutnya memintal cocoon, 

kemudian larva memasuki fase pupa. 

Perubahan besar terjadi pada fase pupa yaitu dari 

bentuk larva ke bentuk lebah dewasa. Pupa berwarna putih dan 

5 hari sebelum lahir lebah (pupa) berpuasa dan selama waktu 
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tersebut terbentuk organ-organ lebah dan jaringan tubuh 

dewasa disertai dengan perubahan warna yang setiap hari 

tampak lebih jelas. Sewaktu berkembang sempurna, lebah 

akan memakan sebagian tutup sel sebagai jalan keluar dengan 

menggunakan rahang bawah dan dibantu lebah pekerja 

kemudian lebah keluar dari sel menjadi lebah dewasa. 

Munculnya lebah muda pada hari ke 15 – 16, lebah pekerja 

muda pada hari ke 20 – 21, dan lebah jantan pada hari ke 22 – 

24 dari fase telur. Tahap perkembangan lebah madu dari telur 

hingga pupa dapat dilihat pada Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Tahap perkembangan lebah madu dari telur hingga 

pupa (Carreck et al., 2013) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus sampai 

08 Oktober 2012 di PT. REKI yang berlokasi di Hutan 

Harapan, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten 

Batanghari, Provinsi Jambi. 

 

3.2.  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 10 

sisiran sarang yang masih menempel pada cabang pohon untuk 

dilakukan pengukuran ketinggiannya dan kemudian sisiran 

sarang yang telah diturunkan guna dilakukan pengukuran berat 

sisiran sarang Apis dorsata sehingga diperoleh luas sisiran 

sarang. Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah : 

GPS (Global Positioning System) digunakan untuk menandai 

lokasi keberadaan koloni Apis dorsata, Digital rangefinder, 

digunakan untuk mengukur ketinggian, timbangan digital yang 

berfungsi sebagai alat untuk mengukur bobot, meteran untuk 

mengukur luas plastik transparan, spidol untuk menggambar 

sarang, dan plastik transparan digunakan untuk menggambar 

sarang sehingga diketahui bentuk sarang utuh dengan hasil 

akhir luas sarang. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

studi lapang (field study). Pengamatan yang dilakukan adalah:  

1. Penentuan sampel dilakukan dengan cara memilih pohon 

yang sudah ada sarang lebah Apis dorsata dengan jumlah 

lebih dari satu sarang.  
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2. Pengamatan berikutnya yaitu menimbang berat sisiran 

sarang dan berat plastik transparan dengan menggunakan 

timbangan digital.  

3. Menghitung luas sisiran sarang dengan cara 

Menggambar terlebih dahulu setiap sisiran sarang Apis 

dorsata yang telah diturunkan dari pohon diatas plastik 

transparan menggunakan spidol. Hasil gambar ditimbang pada 

timbangan digital sehingga diketahui berat dari setiap sisiran 

sarang, mulai dari sisiran sarang total, sisiran sarang madu dan 

sisiran sarang anakan. Setelah berat gambar didapatkan maka 

langkah selanjutnya yaitu menghitung luas plastik transparan. 

Luas sisiran sarang didapat dari : berat gambar sisiran sarang 

dikalikan dengan luas plastik transparan. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Persiapan Penelitian 

1. Mencari pohon-pohon yang terdapat koloni Apis dorsata 

dengan masuk kedalam  hutan. 

2. Menandai pohon yang terdapat koloni Apis dorsata dengan 

menggunakan alat GPS. 

3. Mencari pemilik pohon yang terdapat koloni Apis dorsata 

dengan cara bertanya kepada penduduk sekitar untuk 

meminta izin digunakan dalam penelitian. 

4. Mencari orang yang mampu mengambil sisiran sarang Apis 

dorsata yang menggantung pada cabang pohon. 

5. Melakukan koordinasi dengan pemanen untuk menentukan 

sisiran sarang Apis dorsata yang akan dipanen dan 

menentukan jadwal pelaksanaan penelitian. 
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3.4.2. Pelaksanaan Penelitian 
 

1. Mengukur ketinggian sisiran sarang (SS) Apis dorsata yang 

masih menggantung pada cabang pohon dengan 

menggunakan alat digital rangefinder. 

2. Mengambil sisiran sarang dari pohon yaitu sisiran sarang 

yang telah panen dimasukan dalam karung dan diturunkan 

menggunakan tambang secara pelahan. 

3. Menggambar keseluruhan dari setiap sisiran sarang (SS) 

mulai dari SS total, SS madu dan SS anakan pada sebuah 

plastik transparan. 

 

3.5.  Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam rencana penelitian antara 

lain : 

1. Ketinggian tempat sisiran sarang Apis dorsata (satuan 

meter) : 

Cara untuk mengukur ketinggian sisiran sarang yaitu 

dengan mengukur ketinggian badan terlebih dahulu 

kemudian lensa pada digital rangefinder diarahkan pada 

objek yang dituju yaitu sisiran sarang yang masih 

menggantung pada cabang pohon. Jadi angka ketinggian 

sisiran sarang diperoleh dari : tinggi badan + angka pada 

digital rangefinder. 

2. Luas sisiran sarang total, sisiran sarang madu dan sisiran 

sarang anakan lebah hutan (satuan cm
2
) :  

Cara mengukur luas sisiran sarang adalah dengan 

menggambar sarang yang berisikan sisiran sarang total, 

sisiran sarang madu, dan sisiran sarang anakan diatas 

plastik transparans yang sudah diketahui sebelumnya berat 

maupun luasnya. Hasil dari gambar tersebut digambar 
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ulang pada kertas kalkir atau plastik transparan yang lain 

agar madu, polen maupun kotoran yang menempel pada 

plastik transparan pertama tidak ikut pada saat proses 

penimbangan. Plastik transparan yang sudah bersih dari 

kotoran lantas diambil pada bagian gambar yang berisi 

sisiran sarang total, sisiran sarang madu, dan sisiran sarang 

anakan, kemudian gambar tersebut ditimbang 

menggunakan alat timbangan digital dan dihitung 

menggunakan rumus : 

 

Luas Sisiran Sarang   = W Gambar sisiran Sarang x L Plastik transparan 

Dimana : 

W Gambar  = Berat Gambar sisiran sarang (gr) 

L Plastik transparan = Luas plastik transparan (cm
2) 

 

Atau bisa juga menggunakan rumus perhitungan luas 

tidak beraturan berdasarkan rumus dari Budiwijono, (2012) :  

 

Luas areal tak beraturan (%) : 

 

                                        

                                           
        

 Cara menghitung :  

- Luas permukaan tidak beraturan dijiplak pada plastik 

transparan 

- Dilakukan penguntingan areal luas permukaan tak 

beraturan, ditimbang (gr) 

- Dilakukan pengukuran luas total (cm
2
) 
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- Perhitungan luas permukaan tak beraturan (cm
2
) : 

persentas (%) luas permukaan tak beraturan X luas total 

permukaan (cm
2
).  

3.6.  Analisis Data 

Hasil pengamatan yang telah dilakukan dianalisis 

dengan analisis (sidik) regresi linier sederhana. Adapun model 

regresi linier sederhana (Sudjana, 2003) adalah sebagai berikut 

:    

   Ŷ = a + bX 

 Dimana : 

   X = Ketinggian sisiran sarang Apis dorsata 

   Ŷ = Luas sarang Apis dorsata 

   a  = Intersep (Konstanta) 

   b  = Koefisien regresi 

 

 a dan b dapat dihitung dengan rumus : 

   

                   (∑Y)(∑X
2
) - (∑X)(∑XY) 

a = 

                   n(∑X
2
) - (∑X)

2 

 

 

                            n(∑XY) - (∑X)(∑Y) 

b =  

                                    n(∑X
2
) - (∑X)

2 

 

Untuk mengetahui dapat atau tidaknya model regresi Ŷ 

= a + bX digunakan untuk mengestimasi atau memprakirakan 

luas sisiran sarang dengan ketinggian pohon, maka dilakukan 

perhitungan sidik regresi  seperti pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Sidik Regresi. 

Sumber 

Keragaman 
Db JK KT F Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Regresi 1 JKR JKR/1 KTR/KTG 

Fα(1,n-2) Galat 
n-2 JKG 

JKG/n-

2 
 

Total n-1 JKT     

 

Apabila pada Tabel 6 di atas F hitung > F tabel maka 

persamaan regresi dinyatakan dapat digunakan untuk 

memprakiraan luas sisiran sarang pada berbagai ketinggian 

sarang. 

Untuk mengetahui nilai akurasi antara ketinggian 

tempat sisiran sarang dengan luas sisiran sarang total, sisiran 

sarang madu dan sisiran sarang anakan Apis dorsata maka 

perlu dianalisis menggunakan rumus koefisien determinasi 

yaitu kuadrat dari korelasi atau R (Algifari, 2000) dimana : 

 
  

 R = r
2 

 

  Dimana: 

r  = koefisien korelasi 

n  = jumlah sisiran sarang 

X   = ketinggian sisiran sarang Apis dorsata 

 Y   = luas sisiran sarang 
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3.7. Batasan Istilah 

1) Estimasi luas sarang : prakiraan atau penafsiran luas 

sarang secara matematis berdasarkan perhitungan 

statistik. 

2) Sarang lebah : lubang berbentuk haksagobal yang 

ditemapti oleh lebah untuk menyimpan madu, anakan 

maupun polen.  

3) Sisiran sarang total : kumpulan dari keseluruhan Sisiran 

sarang mulai dari Sisiran sarang madu, Sisiran anakan, 

Sisiran polen dan Sisiran sarang kosong. 

4) Sisiran sarang madu : Kumpulan keseluruhan dari sarang 

yang digunakan untuk menyimapan madu 

5) Sisiran sarang anakan : Kumpulan keseluruhan dari 

sarang yang digunakan untuk tumbuh kembang anakan 

mulai dari telur, larva, pupa dan dewasa. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Keadaan Umum PT. REKI  

Hutan Harapan beraktifitas dibawah unit manajemen PT. 

REKI yang kegiatan utamanya berpusat pada usaha restorasi 

atau pemulihan lingkungan dan ekosistem hutan, berada di 

Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, 

Provinsi Jambi. Awal berdirinya perusahaan ini diinisiasi oleh 

tiga NGO (Non Government Organization) yaitu pencinta 

satwa (burung) yang tergabung dalam sebuah konsorsium. 

Tiga organisasi tersebut adalah RSPB (Royal Society for the 

Protection of Birds – UK), Bird Life International dan Burung 

Indonesia (Bird Life in Indonesia). Program Hutan Harapan ini 

didanai oleh berbagai sumber dari luar negeri dan saat ini yang 

menjadi donator kegiatan adalah Danida Denmark dan Bank 

Pembangunan Jerman – KFW. PT REKI mendapatkan ijin 

pengelolaan hutan berdasarkan SK Menhut No. 293/Menhut-

II/2007:28 Agustus 2007 mengenai IUPHHK (Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu)  Restorasi Ekosistem Hutan 

seluas 52.170 ha di Provinsi Sumatera Selatan dan SK Menhut 

No 327/Menhut-II/2010 25 Mei 2010 mengenai IUPHHK 

Restorasi Ekosistem Hutan seluas 46.385 ha
2
 di Provinsi 

Jambi dan menempati area hutan bekas kawasan pengusahaan 

Hutan Produksi yang dulu pernah dikelola oleh pemegang 

HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang bernama PT. ASIALOG.  

Perusahaan PT. ASIALOG telah beroperasi dikawasan ini 

lebih dari dua puluh tahun, dari waktu yang begitu lama 

akhirnya banyak pohon maupun tanaman asli yang usianya 

sudah puluhan bahkan ratusan tahun ditebang secara besar-
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besaran dan mengakibatkan kerusakan hutan yang sangat 

signifikan selain dari perambahan sendiri. 

Kawasan IUPHHK restorasi ekosistem di Provinsi 

Jambi secara geografis terletak di antara 103º7’48”-

103º27’36” BT dan 2º2’24”-2º20’24” LS dengan luas areal 

restorasi ±49.185 ha. Batas areal kerja dari kawasan hutan ini, 

yaitu :  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kawasan hutan produksi 

dan perkebunan kelapa sawit PT. Asiatic Persada. 

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Perkebunan PT. 

Bapakun Desa Utama, PIR Sungai Bahar dan HPHTI PT. 

Bumi Persada Permai. 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan IUPHHK Restorasi 

Ekosistem PT. REKI. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan HPHTI PT. Sam Hutani 

dan eks. HPH PT. INHUTANI. 

 

Kawasan restorasi ekosistem Kabupaten Musi 

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak 

di antara 103º27’00”-103º7’54” BT dan 02º23’51”-02º07’00” 

LS dengan luas areal restorasi ±52.170 ha. Batas areal kerja 

dari kawasan ini, yaitu sebelah Utara, Timur, dan Barat 

berbatasan dengan eks. HPH PT. Asialog sedangkan pada 

sebelah Selatan berbatasan dengan eks. HPH PT. INHUTANI 

V. Kawasan hutan ini termasuk dalam wilayah administrasi 

pemerintahan Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi 

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan  (REKI, 2009). Peta 

kerja Hutan Harapan Rainforest PT. REKI dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Peta Kerja Harapan Rainforest (sumber : HRF). 

 

Areal yang terletak di kelompok Sungai Meranti-

Sungai Kapas dan kelompok hutan Hulu Sungai Meranti-Hulu 

Sungai Lalan pada umumnya merupakan areal hutan sekunder 

(bekas tebangan). Berdasarkan interpretasi citra landsat TM 

2002/2003 (areal restorasi ekosistem di Provinsi Sumatera 

Selatan) dan TM 234 jenis tutupan hutan (areal restorasi 

ekosistem di Provinsi Jambi) dikelompokkan dalam tiga 

stratifikasi:  

Hutan Sekunder Tinggi, yaitu hutan sekunder yang 

masih memiliki stratifikasi vegetasi yang lengkap mulai dari 

tingkat semai (tinggi 0,3-1,5 m), pancang (tinggi >1,5 m dan 

diameter <10 cm), tiang (diameter 10-20 cm) dan tingkat 

pohon (diameter >20 cm). Penutupan tajuk berkisar 71-100% 
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dengan rata-rata diameter pohon >20 cm. Pada areal restorasi 

ekosistem di Provinsi Sumatera Selatan hutan ini mencakup 

luas 10.995 ha (21%), sedangkan pada areal restorasi 

ekosistem di Provinsi Jambi mencakup luas 22.666 ha 

(46,08%). Hutan sekunder tinggi berdasarkan masa 

tegakannya disebut juga hutan produktif.  

Hutan Sekunder Sedang, yaitu hutan peralihan antara 

hutan sekunder rendah dan tinggi dengan penutupan tajuk 

berkisar 40-71% dan didominasi oleh struktur vegetasi pada 

tingkat tiang. Areal ini mencakup luas 16,191 ha (31%) untuk 

areal restorasi ekosistem di Provinsi Sumatera Selatan, 

sedangkan untuk areal restorasi ekosistem di Provinsi Jambi 

mencakup 10.250 ha (20,84%). Berdasarkan masa tegakannya 

disebut juga hutan kurang produktif. 

Hutan Sekunder Rendah, hutan sekunder dengan 

penutupan tajuk < 40%. Pada areal restorasi ekosistem di 

Provinsi Sumatera Selatan mencakup luas 24.984 ha (48%), 

sedangkan pada areal restorasi ekosistem di Provinsi Jambi 

mencakup luas 16.269 ha (33,08%). Hutan ini dapat 

dikategorikan sebagai hutan yang sangat terdegradasi. Areal 

ini didominasi semak terutama pada areal bekas terbakar atau 

hutan dengan struktur vegetasi yang didominasi oleh tingkat 

pancang (REKI, 2009).  

Jenis pohon pada hutan sekunder tinggi didominasi 

oleh meranti (Shorea spp.), medang (Litsea spp.) dan balam 

(Palaquium spp.) dan untuk jenis pohon pada hutan sekunder 

sedang didominasi oleh meranti (Shorea spp.), medang (Litsea 

spp.) dan kempas (Koompassia excelsa). Beberapa jenis pohon 

yang termasuk jenis dilindungi, diantaranya jelutung (Dyera 

sp.), Surian (Toona sp.), Meranti damar (Shorea spp.), bulian 
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(Eusideroxylon zwageri) dan tembesu (Fagraea fragrans) 

(REKI, 2009).  

 

4.2. Jumlah dan Tinggi Sisiran Sarang pada Dua Jenis 

Pohon.  

 Berdasarkan hasil penilitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa jumlah dan tinggi sisiran sarang Apis 

dorsata pada dua jenis pohon dapat dilihat pada Lampiran 1, 

sedangkan hasil rata-rata ketinggian sarang dapat di lihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Jumlah dan rata-rata ketinggian sisiran sarang pada 2 

jenis pohon 

Jenis Pohon ∑ SS Tinggi SS (m) 

Kempas (Kompassia 

malaccensis) 
7  

Rata-rata  34,43 ± 13,10 

Keruing (Dipterocarpus 

hasseltii) 
3  

Rata-rata  31,5 ± 18,24 

  

 Berdasarkan Tabel 7 didapatkan bahwa jumlah sisiran 

sarang pada pohon kempas (Kompassia malaccensis) 

sebanyak 7 sisiran sarang (SS) dengan rata-rata ketinggian 

sisiran sarang 34,43 m ± 13,10 m, sedangkan pada pohon 

keruing (Dipterocarpus hasseltii) terdapat 3 sisiran sarang 

dengan rata-rata ketinggian sisiran sarang  31,5 m ± 18,24 m. 

Selisih ketinggian sisiran sarang pada pohon keruing dengan 

ketinggian sisiran sarang pada pohon kempas adalah 3,38 m, 

menunjukkan bahwa sisiran sarang yang berada pada pohon 
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keruing memiliki angka yang lebih rendah dibandingkan 

dengan pohon kempas. Hal ini dapat diartikan bahwa lebah 

Apis dorsata dalam membangun sarang, cenderung lebih 

memilih pohon kempas dibandingkan dengan pohon keruing. 

 Jumlah sisiran sarang pada pohon kempas juga lebih 

banyak di bandingkan dengan jumlah sisiran sarang yang ada 

pohon keruing, namun belum tentu hal itu menjadi acuan 

karena harus memperhatiakan faktor-faktor lain seperti kondisi 

pohon, usia pohon, ketersediaan air, serta suhu disekeliling 

pohon. Hadisusilo (2001) menyatakan bahwa seperti halnya 

Apis florea dan Apis andreniformis, sarang Apis dorsata hanya 

terdiri dari satu sisiran sarang tetapi amat besar dengan ukuran 

luas mencapai lebih dari 1 m
2
. Sarangnya juga terdapat di 

tempat terbuka, menggantung pada dahan pohon-pohon yang 

besar misalnya pohon kempas (Kompassia excelsa) setinggi 

lebih dari 10 m di atas permukaan tanah. Sasongko (2014) 

menyatakan bahwa rataan ketinggian tempat sisiran sarang 

Apis dorsata didapat nilai terendah 29,75 meter dan nilai 

panjang sisiran sarang terendah 56,48 cm adapun nilai 

tertinggi ketinggian tempat sisiran sarang sebesar 37,57 meter 

dengan nilai terpanjang sisiran sarang sebesar 118,58 cm. 

Nilai tertinggi ketinggian tempat sisiran sarang sebesar 37,57 

meter dengan nilai terlebar sisiran sarang sebesar 68,86 cm. 

 Ketersediaan air sangat berpengaruh bagi 

keberlangsungan hidup suatu koloni lebah. Air yang jernih dan 

steril digunakan oleh lebah dalam proses pembuatan makanan 

serta proses pembuatan sarang. Sihombing (2005) menyatakan 

bahwa air diperlukan untuk melarutkan senyawa dan garam-

garam organik didalam sarang sebelum di manfaatkan guna 

metabolisme sel-sel. Ketika musim kemarau atau musim 

kering dimana temperatur dalam sarang tinggi, air diperlukan 
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untuk mengontrol temperatur dan kelembapan dalam sarang. 

Semakin mudah lebah mendapatkan air, maka pertumbuhan 

koloni lebah akan semakin cepat dan ukuran sarang akan 

menjadi lebih besar dibandingkan dengan ketika air susah 

untuk didapatkan. 

 Lebah mendapatkan air dengan cara khusus dan dari 

nektar tanaman. Lebah pengumpul air bersal dari lebah pekerja 

dan air akan segera di berikan kepada lebah pekerja lain yang 

bertugas di dalam sarang. Bila kebutuhan air meningkat, 

petugas sarang akan menginformasikanya ke petugas lapangan 

dan dengan cepat lebah pengumpul air akan memenuhinya. 

Lebah yang berada pada daerah tropis seperti Indonesia yang 

memiliki musim kering panjang, cenderung akan membangun 

saranganya disekitaran lokasi yang banyak terdapat air seperti 

pinggiran sungai atau danau. Hal sama persis dengan yang ada 

di daerah Jambi khusunya, bahwa lebah Apis dorsata banyak 

di temukan pada jenis pohon tertentu yang tumbuh di sekitaran 

danau. 

 Pohon yang ditempati oleh lebah Apis dorsata 

merupakan pohon dari jenis tanaman apasaja, namun yang 

banyak ditemukan adalah pohon dari jenis kempas (Kompassia 

malaccensis) dan keruing (Dipterocarpus hasseltii). Kedua 

tanaman ini merupakan tanaman jenis primer, dimana usia 

tanaman lebih dari dua puluh tahun dengan spesifikasi pohon 

yang besar dan tinggi. Daunya yang tidak terlalu besar dan 

juga tidak terlalu kecil, membuat lebah Apis dorsata dapat 

dengan mudah mendapatkan sarangnya ketika pulang 

membawa nektar, polen maupun air. 
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4.3.  Luas Sisiran Sarang Total Pada Berbagai 

Ketinggian Tempat Sisiran Sarang Apis dorsata. 

Hasil pengamatan ketinggian tempat sisiran sarang 

terhadap luas sisiran sarang total (LSST) Apis dorsata tampak 

seperti Lampiran 2, sedangkan untuk hasil rata-rata ketinggian 

sarang dan luas sisiran sarang total dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata Ketinggian Sarang dan Luas Sisiran Sarang 

Total Apis dorsata. 

 

 

 
KETINGGIAN 

POHON (m) 

LUAS SISIRAN 

SARANG TOTAL 

(cm2) 

LUAS 

SISIRAN 

SARANG 

MADU (cm2) 

LUAS 

SISIRAN 

SARANG 

ANAKAN 

(cm2) 

Rata-rata 33,55 ± 10,67 3895, 16 ± 3,05 937,38 ± 6,97 2710,17 ± 3,95 

  

Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata ketinggian sarang 

33,55 m dengan rata-rata luas sisiran sarang total Apis dorsata 

sebesar 3895,16 cm
2
 dengan rata-rata luas sisiran madu 937,38 

cm dan rata-rata luas sisiran sarang anakan 2710,17cm. Rata-

rata ketinggian sarang 33,55 ± 10,67 meter dan rata-rata luas 

sisiran sarang total Apis dorsata 3895,16 ± 3,05 cm
2
, luas 

sisiran sarang terendah 926,7061 cm
2
 dan nilai tertinggi 

ketinggian sarang sebesar 34 meter dengan nilai luas sisiran 

sarang sebesar 6041,651 cm
2
. Hal ini menunjukkan bahwa dari 

setiap ketinggian sarang lebah akan memiliki nilai luas sisiran 

sarang yang berbeda dan pada ketinggian yang mendekati nilai 

rata-rata yaitu 34 m dari 33,55 m, memiliki ukran luas sisiran 

sarang total dengan nilai paling tinggi.  Ketinggian sarang 

yang berada pada puncak pohon yaitu 42 m memiliki nilai luas 

yang cenderung menurun yaitu 926,70 cm
2
, namun faktor lain 

seperti terpaan angin, gangguan dari binatang lain, 

ketersediaan air serta umur dari koloni juga mempengaruhi 
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luas dari sisiran sarang. Hal ini Sesuai dengan pendapat Tan, 

(2006) yang menyatakan bahwa luas sisiran sarang Apis 

dorsata tergantung pada umur koloni, semakin tua umur 

koloni maka luas sisiran sarang semakin bertambah juga. 

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan bahwa persamaan 

regresi antara ketinggian sarang dan luas sisiran sarang total 

adalah Ŷ = 14370,847–312,241X. Persamaan regresi tersebut 

dapat dilihat pada gambar 6. 

 
Gambar 6. Ketinggian Sarang Terhadap Luas Sisiran Sarang 

Total Apis dorsata. 

 

Gambar 6 menunjukkan bahwa persamaan tersebut 

memiliki arti bahwa setiap penambahan 1 unit ketinggian 

sarang mengalami penurunan luas sisiran sarang total Apis 

dorsata sebesar -312,241. Nilai koefisien determinasi R = 

0,623< 0,5 hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang kuat antara variabel independen terhadap variabel 

25.00 30.00 40.00 

2000.00 

4000.00 

6000.00 

8000.00 

10000.00 

L
u

a
s
 s

is
ir

a
n

 s
a
ra

n
g

 t
o

ta
l 

(c
m

) 
(Y

2
) 

35.00 

Y = 14370,847 –  312,241X 

R = 0,623 

R
2
 = 0,388 

45.00 

Ketinggian sarang(m) (X) 



46 

dependen luas sisiran sarang. Hubungan antara variable bebas 

dan terikat dinyatakan kuat apabila diperoleh angka ≥ 0,5. 

Hasil pada uji analisis regresi diperoleh nilai R Square sebesar 

0,388 menunjukkan bahwa ketinggian pohon berpengaruh 

sebesar 38,8% terhadap luas sisiran sarang, sedangkan 61,2% 

dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. 

Pertambahan luas sisiran sarang total dipengaruhi oleh 

ketinggian sarang, semakin tinggi sarang berada semakin besar 

terpaan angin dan membuat sarang menjadi lebih kecil 

dibandingkan dengan yang lebih rendah. Faktor lain yang 

mempengaruhi pertambahan luas sarang total adalah pakan 

yang tersedia, sehingga pakan yang dirasa cukup untuk 

kebutuhan pangan dengan jumlah koloni yang ada dalam 

sarang, memungkinkan untuk koloni memperbesar ukuran 

sarang bahkan hingga lebih dari 1 m
2
. Thomas (2009) 

menyatakan Apis dorsata dalam membangun sarang memiliki 

karakteristik yang saling berdekatan sehingga membentuk 

sebuah agregasi atau sekumpulan kelompok yang lebih besar 

dan luas sarang mencapai 1,5 m
2 

dan terletak di dinding tebing 

atau sisi bawah cabang pohon tinggi yang tidak dapat 

dijangkau predator kecuali sesuatu yang dapat terbang atau 

bisa memanjat. Hadisusilo (2001) menyatakn sarang Apis 

dorsata hanya terdiri dari satu sisiran sarang tetapi amat besar 

dengan ukuran luas mencapai lebih dari 1 m
2
.  

Hasil regresi diperoleh persamaan Ŷ = 14370,847 – 

312,241X. Persamaan tersebut memiliki arti bahwa setiap 

penambahan 1 unit ketinggian sarang memiliki pengaruh 

terhadap perubahan luas sisiran sarang total Apis dorsata 

sebesar -312,241. Sesuai pendapat Hermanto (2011) sisiran 

sarang Apis dorsata di Luwu Utara umumnya menempel pada 

pohon dengan ketinggian di atas 20 meter dari permukaan 
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tanah, sedangkan sisiran sarang di Tesso Nilo memiliki 

ketinggian rata-rata 50 meter dari permukaan tanah. Ukuran 

sisiran sarang Apis dorsata bervariasi sesuai tahap 

perkembangan koloni dan musim bunga dengan ukuran 

panjang sisiran sarang antara 30 – 40 cm sampai 100 –160 cm 

(Bertoni, 2013). Sisiran sarang Apis dorsata memiliki ukuran 

panjang 43 cm sampai 162 cm (Tan, 2006). 

Lampiran 2 diketahui F hitung > F tabel yaitu 5,066 > 

3,230 yang berarti F hitung lebih besar dari F tabel jadi 

keputusannya adalah diterima yang menyatakan bahwa 

ketinggian sarang berpengaruh signifikan atau nyata terhadap 

luas sisiran sarang total Apis dorsata. 

 

4.4. Luas Sisiran Sarang Madu Pada Berbagai 

Ketinggian Tempat Sisiran Sarang Apis dorsata. 

Hasil pengamatan ketinggian sarang terhadap luas 

sisiran sarang madu Apis dorsata tampak seperti Lampiran 2, 

sedangkan untuk rataan ketinggian sarang dan luas sisiran 

sarang madu dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Rata-rata ketinggian sarang dan luas sisiran sarang 

madu Apis dorsata. 

No.    Variabel Rataan ± SD 

1 Ketinggian Sarang (m) 33,55 ± 10,67 

2 Luas Sisiran Madu (cm
2
) 973,38 ± 6,97 

 

 Tabel 9 menunjukkan rataan ketinggian sarang 33,55 

± 10,67 meter dan rataan luas sisiran sarang madu Apis 

dorsata 937,38 ± 6,97 cm, dari rataan ketinggian sarang 

didapat nilai terendah 42 meter dan nilai luas sisiran sarang 

madu terendah 116,314 cm
2
, adapun nilai tertinggi ketinggian 
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sarang sebesar 33 meter dengan nilai luas sisiran sarang 

sebesar 748,2052 cm
2
. Hal ini diartikan bahwa nilai tertinggi 

luas sisiran sarang didapatkan dari angka ketinggian sarang 

yang mendekati nilai rata-rata yaitu 33,55 m. Nilai yang 

didapatkan dari ketinggian 33 m, dapat diartikan bahwa sarang 

tersebut  mendapatkan perlakuan terbaik sehingga ukuran 

sarang menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai yang di 

dapat dari ketinggian sarang lainnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Thomas (2009), yang menyatakan bahwa Apis 

dorsata dalam membangun sarang memiliki karakeristik yang 

saling berdekatan sehingga membentuk sebuah agregasi atau 

sekumpulan kelompok yang lebih besar dan luas sarang 

mencapai 1,5 m
2 

dan terletak di dinding tebing atau sisi bawah 

cabang pohon tinggi yang tidak dapat dijangkau predator 

kecuali sesuatu yang dapat terbang atau bisa memanjat. 

Hadisusilo (2001), sarang Apis dorsata hanya terdiri dari satu 

sisiran sarang tetapi amat besar dengan ukuran luas mencapai 

lebih dari 1 m
2
. 

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan Ŷ = 3107,904 

- 62,095X yang menunjukkan bentuk hubungan antara 

ketinggian sarang dengan luas sisiran sarang madu Apis 

dorsata yang dapat diartikan bahwa ketinggian sarang 

berpengaruh negatif terhadap terjadinya perubahan luas sisiran 

madu Apis dorsata. Semakin tinggi sarang maka semakin 

mengecil luas sisiran madu Apis dorsata. Persamaan regresi 

tersebut dapat dilihat pada gambar 7. 
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Gambar 7. Ketinggian Sarang Terhadap Luas Sisiran Madu 

Apis dorsata. 

 

Gambar 7 menunjukkan bahwa ketinggian sarang cukup 

berpengaruh terhadap luas sisiran sarang Apis dorsata. Hasil 

regresi diperoleh persamaan Ŷ = 3107,904 - 62,095X memiliki 

arti bahwa setiap penambahan 1 unit ketinggian sarang 

memiliki pengaruh terhadap perubahan luas sisiran sarang 

madu Apis dorsata sebesar -62,095. 

Nilai R = 0,141< 0,5 hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang tidak terlalu kuat antara variabel 

independen terhadap variabel dependen luas sisiran madu 

karena nilai R (korelasi kurang dari 0,5). Nilai R Square dari 

hasil analisis diperoleh 0,020 menunjukkan bahwa ketinggian 

sarang berpengaruh sebesar 2% terhadap luas sisiran madu, 

sedangkan 98% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian 

ini. 
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Lampiran 2 diketahui F hitung < F tabel yaitu 0,121 < 

3,865 yang berarti hipotesis ditolak yang menyatakan bahwa 

ketinggian pohon tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

atau nyata terhadap luas sisiran madu Apis dorsata. 

 

4.5. Luas Sisiran Sarang Anakan Pada Berbagai 

Ketinggian Tempat Sisiran Sarang Apis dorsata. 

Hasil pengamatan ketinggian tempat sisiran sarang 

terhadap luas sisiran sarang anakan Apis dorsata tampak 

seperti Lampiran 2, sedangkan untuk hasil rataan ketinggian 

sarang dan luas sisiran sarang anakan dapat dilihat pada Tabel 

10. 
 

Tabel 10. Rata-rata ketinggian  sarang dan luas sisiran sarang 

anakan Apis dorsata. 

No.    Variabel Rataan ± SD 

1 Ketinggian Sarang (m) 33,55 ± 10,67 

2 Luas Sisiran Anakan 

(cm
2
) 

2710,17 ± 3,95 

 

 Tabel 10 menunjukkan rataan ketinggian sarang 33,55 

± 10,67 meter dan rataan luas sisiran sarang anakan Apis 

dorsata 2710,17 ± 3,95 cm
2
, dari rataan ketinggian sarang 

didapat nilai terendah 42 meter dengan nilai luas sisiran sarang 

anakan terendah 810,1669 cm
2
 adapun nilai tertinggi 

ketinggian sarang sebesar 32 meter dengan nilai luas sisiran 

sarang anakan sebesar 5122,805 cm
2
. 

 Hasil analisis pada Tabel 9. diketahui nilai R = 0,596 

hal ini menunjukkan bahwa antara ketinggian sarang dengan 

luas sisiran sarang anakan terjadi hubungan yang kuat karena 

mempunyai nilai korelasi >0,5. Pada sebuah analisis akan 
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memiliki hubungan yang kuat apabila memiliki nilai korelasi 

diatas 0,5. Sedangkan untuk nilai R square = 0,356 yang dapat 

dijelaskan bahwa ketinggian sarang berpengaruh sebesar 

35,6% terhadap luas sisiran sarang anakan, sedangkan 64,4% 

diterangkan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.  

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan Ŷ = 

13221,316–305,779X yang menunjukkan bentuk hubungan 

antara ketinggian sarang dengan luas sisiran sarang anakan 

Apis dorsata, dapat diartikan bahwa ketinggian sarang 

memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya perubahan luas 

sisiran sarang Apis dorsata. Hubungan antara ketinggian 

sarang dan luas sisiran sarang anakan dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 
Gambar 8. Ketinggian Sarang Terhadap Luas Sisiran Anakan 

Apis dorsata. 
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Gambar 8 menunjukkan bentuk hubungan antara 

ketinggian sarang dengan luas sisiran sarang Apis dorsata 

adalah Ŷ = 13221,316– 305,779X dapat diartikan bahwa 

setiap perubahan 1 unit ketinggian sarang, maka akan 

menyebabkan terjadinya perubahan luas sisiran sarang anakan 

Apis dorsata sebesar -305,779. 

Berdasarkan hasil uji F diperoleh bahwa  Fhitung< Ftabel 

adalah 3,312<3,865 yang berarti hipotesis ditolak, hal ini 

menunjukkan bahwa ketinggian sarang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap luas sisiran anakan Apis dorsata. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Luas sisiran Apis dorsata pada berbagai ketinggian sarang, 

membentuk suatu garis lurus negatif, sehingga semakin 

tinggi tempat sisiran sarang, maka terdapat penurunan 

terhadap luas sisiran sarang. 

2. Ketinggian sarang berpengaruh terhadap luas sisiran sarang 

total, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap luas sisiran 

sarang madu dan luas sisiran sarang anakan. 

 

5.1. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan adanya 

penelitian lanjutan untuk mengetahui hubungan antara 

ketinggian tempat sisiran sarang dengan luas sarang total, luas 

sarang anakan, dan luas sarang madu Apis dorsata dengan 

menggunakan data lebih banyak guna meningkatkan akurasi 

data dan menambah literatur yang masih sedikit. 
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Lampiran 1. Ketinggian Sisiran Sarang Pada Dua Jenis Pohon 

Jenis Pohon ∑ SS Tinggi SS (m) 

Kempas (Kompassia malaccensis) 7 30 

  32 

  32,5 

  33 

  35 

  36,5 

  42 

Keruing (Dipterocarpus hasseltii) 3 29 

  31,5 

  34 
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Lampiran 2. Data Luas Sisiran Sarang 

NO 
KETINGGIAN 
POHON (m) 

LUAS 
KERTAS 

KALKIR (cm) 

BERAT 
KERTAS 

KALKIR (gr) 

BERAT SISIRAN 
SARANG UTUH 

(gr) 

BERAT 
SISIRAN 

MADU (gr) 

BERAT 
SISIRAN 
ANAKAN 

(gr) 

LUAS SISIRAN 
SARANG 

TOTAL (cm
2
) 

LUAS 
SISIRAN 
MADU 
(cm

2
) 

LUAS 
SISIRAN 
ANAKAN 

(cm
2
) 

1 29 6000 25,2712 14,955 - - 3550,682 
  

2 30 6500 26,8123 14,8335 2,7148 9,2640 3596,027 658,1382 2245,835 

3 31,5 12000 49,4931 20,9625 - - 5082,527 
  

4 32 12000 54,2021 24,9153 1,7758 23,1389 5516,089 393,1508 5122,805 

5 32,5 12000 52,5395 24,0879 1,6893 22,3794 5501,666 385,8354 5111,446 

6 33 12000 52,3172 22,6207 3,2620 19,3514 5188,512 748,2052 4438,632 

7 34 12000 50,563 25,457 20,7770 4,6734 6041,651 4930,957 1109,127 

8 35 6000 26,7578 9,2946 1,3345 7,9576 2084,162 299,2398 1784,362 

9 36,5 3000 12,6755 6,1839 1,0784 4,4744 1463,587 255,2325 1058,988 

10 42 3000 13,3217 4,1151 0,5165 3,5976 926,7061 116,314 810,1669 

 

 



6
1
 

 

Lampiran 3. Data Penelitian 

NO 
KETINGGIAN 
POHON (m) 

LUAS 
KERTAS 
KALKIR 

(cm) 

BERAT 
KERTAS 

KALKIR (gr) 

BERAT SISIRAN 
SARANG UTUH 

(gr) 

BERAT 
SISIRAN 

MADU (gr) 

BERAT 
SISIRAN 
ANAKAN 

(gr) 

LUAS SISIRAN 
SARANG 

TOTAL (cm
2
) 

LUAS 
SISIRAN 
MADU 
(cm

2
) 

LUAS 
SISIRAN 
ANAKAN 

(cm
2
) 

1 29 6000 25,2712 14,955 - - 3550,682 
  

2 30 6500 26,8123 14,8335 2,7148 9,2640 3596,027 658,1382 2245,835 

3 31,5 12000 49,4931 20,9625 - - 5082,527 
  

4 32 12000 54,2021 24,9153 1,7758 23,1389 5516,089 393,1508 5122,805 

5 32,5 12000 52,5395 24,0879 1,6893 22,3794 5501,666 385,8354 5111,446 

6 33 12000 52,3172 22,6207 3,2620 19,3514 5188,512 748,2052 4438,632 

7 34 12000 50,563 25,457 20,7770 4,6734 6041,651 4930,957 1109,127 

8 35 6000 26,7578 9,2946 1,3345 7,9576 2084,162 299,2398 1784,362 

9 36,5 3000 12,6755 6,1839 1,0784 4,4744 1463,587 255,2325 1058,988 

10 42 3000 13,3217 4,1151 0,5165 3,5976 926,7061 116,314 810,1669 
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Lampiran 4. Hasil Analisis Regresi 

 

Luas sisiran sarang 

 

Variabel Masuk/Keluar
b
 

Model 

Variabel yang 

dimasukkan 

Variabel yang 

dihapus Metode 

1 ketinggian_pohon
a
 . Masuk 

a. Semua Permintaan variabel dimasukkan  

b. Variabel terikat : luas_sisiran_sarang 

 

Model Ringkasan 

Model R R Square R Square Penafsir 

Estimasi Salah 

Rata-rata 

1 .623
a
 .388 .311 1543.04552 

a. Prediksi : (Konstan), ketinggian_pohon 
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ANOVA
b
 

Model Jumlah Squares df Inti Square F Sig. 

1 Regresi 1.206E7 1 1.206E7 5.066 .054
a
 

Residu 
1.905E7 8 

2380989.48

8 

  

Total 3.111E7 9    

a. Prediksi : (Konstan), ketinggian_pohon    

b. Variabel terikat : luas_sisiran_sarang 

 

   

Koefesien
a
 

Model 

Koefesien Tak 

Standar 

Koefesien 

Standar 

t Sig. B 

Std. 

Salah Beta 

1 (Konstan) 14370.847 4679.682  3.071 .015 

ketinggian_poh

on 
-312.241 138.723 -.623 -2.251 .054 

a. Variabel terikat : luas_sisiran_sarang    
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Luas sisiran madu 

Regresi 

Variabel Masuk/Keluar
b
 

Model 

Variabel yang 

dimasukkan 

Variabel yang 

dihapus Metode 

1 ketinggian_pohon
a
 . Masuk 

a. Semua Permintaan variabel dimasukkan  

b. Variabel terikat : luas_sisiran_madu 

 

Model Ringkasan 

Model R R Square 

R Square 

Penafsir 

Estimasi Salah 

Rata-rata 

1 .141
a
 .020 -.144 1724.29221 

a. Prediksi : (Konstan), ketinggian_pohon 

 

ANOVA
b
 

Model Jumlah Squares Df Inti Square F Sig. 

1 Regresi 360035.763 1 360035.763 .121 .740
a
 

Residu 1.784E7 6 2973183.625   

Total 1.820E7 7    

a. Prediksi : (Konstan), 

ketinggian_pohon 

   

b. Variabel terikat : luas_sisiran_madu    
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Koefesien
a
 

Model 

Koefesien Tak 

Standar 

Koefesie

n Standar 

t Sig. B Std. Salah Beta 

1 (Konstan) 3107.904 6164.142  .504 .632 

ketinggian_poho

n 
-62.095 178.441 -.141 -.348 .740 

a. Variabel terikat : luas_sisiran_madu    

 

Luas sisiran anakan 

Regresi 

Variabel Masuk/Keluar
b
 

Model 

Variabel yang 

dimasukkan 

Variabel yang 

dihapus Metode 

1 ketinggian_pohon
a
 . Masuk 

a. Semua Permintaan variabel dimasukkan  

b. Variabel terikat : luas_sisiran_anakan 

 

Model Ringkasan 

Model R R Square 

R Square 

Penafsir 

Estimasi Salah 

Rata-rata 

1 .596
a
 .356 .248 1623.59526 

a. Prediksi : (Konstan), ketinggian_pohon 
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ANOVA
b
 

Model Jumlah Squares Df Inti Square F Sig. 

1 Regresi 
8730625.146 1 

8730625.14

6 

3.31

2 
.119

a
 

Residu 
1.582E7 6 

2636061.57

5 

  

Total 2.455E7 7    

a. Prediksi : (Konstan), 

ketinggian_pohon 

   

b. Variabel terikat : 

luas_sisiran_anakan 

   

 

Koefesien
a
 

Model 

Koefesien Tak Standar 

Koefesie

n Standar 

t Sig. B Std. Salah Beta 

1 (Konstan) 13221.316 5804.162  2.278 .063 

ketinggian_poho

n 
-305.779 168.021 -.596 -1.820 .119 

a. Variabel terikat : luas_sisiran_anakan    
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Lampiran 5. Foto Dokumentasi 

 

 

1. Sarang Total            2. Sarang Anakan 

   

3. Sarang Ratu     4. Timbangan Digital 

   

 

 

 

 

5. Perkembangan Lebah      6. Larva dan Pupa 
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