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RINGKASAN 

 

Apis mellifera merupakan lebah madu jenis unggul yang berasal dari Eropa yang kini sedang 

dikembangkan pembudidayaannya. Keistimewaan lebah madu ini lebih mudah dibudidayakan, 

sifatnya yang tidak agresif dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sehingga lebah jenis ini tidak 

mudah meninggalkan sarangnya. Lebah ratu berperan sangat penting di dalam koloni lebah madu. 

Fungsi reproduksi menjadikan lebah ratu sebagai induk yang menentukan sifat dan karakter seluruh 

anggota koloni, baik secara individu maupun kolektif, namun peran dan fungsi lebah ratu didalam 

koloni dibatasi oleh faktor umur. Masa produktif lebah ratu paling lama 2 sampai 4 tahun, bahkan 

tidak jarang hanya 1 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh umur lebah ratu 

Apis mellifera terhadap jumlah produksi telur pada pemeliharaan daerah  tropis. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan ilmiah dalam menetapkan umur lebah ratu Apis mellifera 

bahwa umur berpengaruh terhadap jumlah produksi telur dan sebagai pedoman bagi pelaku praktisi 

usaha perlebahan untuk menentukan umur lebah ratu Apis mellifera yang produktif. Materi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah koloni lebah madu Apis mellifera sebanyak 3 stup yang masing-

masing stup terdiri dari lebah ratu umur 3 bulan (P1), lebah ratu umur 6 bulan (P2) dan lebah ratu umur 

1 tahun (P3). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis 

dengan analisis ragam dan apabila terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji BNT. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perbedaan umur lebah ratu tidak memberikan perngaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap jumlah produksi telur dan luas sisiran sarang telur. Nilai rata-rata jumlah produksi 

telur yaitu P1 1.157±287 butir; P2 1.306±247 butir; dan P3 1.271±296 butir,  sedangkan nilai rata-rata 

luas sisiran sarang telur yaitu P1 474±117,0 cm
2
; P2 535,3±101,30 cm

2
; dan P3 520,8±121,29 cm

2
. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan lebah ratu Apis mellifera  umur 3 bulan  hingga 12 

bulan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah produksi telur dan masih belum 

diketahui secara tepat umur produktif lebah ratu pada pemeliharaan daerah tropis.  

 

Kata kunci: sisiran, produktivitas, kondisi cuaca 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was  to determine the effect of age of queen bee Apis 

mellifera to the number of egg production and to determine the productive age of queen bee 

of Apis mellifera. The material used was 3 colonies of honeybee Apis mellifera, which 

consisted of a 3 month old queen bee (P1), 6 months old queen bee (P2) and 1 year old queen 

bee (P3). The method used in this study was experimented with completely randomized design 

(CRD) with 3 treatments and 6 replications. Data were analyzed by Analysis of Variance 

(ANOVA). The results showed that the age different of queen bee was not gave the significant 

effect to (P> 0.05) egg production and the area of broad nest egg. The average value of the 

number of egg production is P1 1157± 287 grains; P2 1306 ± 247 grains; and P3 1271 ± 296 

grains, while the average value of broad nest egg area was P1 474.0 ± 117.42 cm
2
; P2 

535.3±101.30 cm
2
; and P3 520.8±121.29 cm

2
. The conclusion of this study was that the use of 

queen bee Apis mellifera of 3 months age up to 12 months age have same  ability to lay eggs 

were not given a significantly. Suggestions for future research studied should be use the age 

of queen bee Apis mellifera in the range of 1-2 years because the use of queen bees age ≤ 1 

year gave not effect. In addition it is necessary to conduct further research on other factors 

that affect productivity and feed of the queen bee and the weather conditions. 

 

Key words: broad, productivity, weather conditions 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Usaha pengembangan lebah madu 

belakangan ini banyak diminati secara 

serius khususnya oleh masyarakat 

Indonesia. Indonesia merupakan negara 

yang sangat berpotensial untuk usaha 

pembudidayaan lebah madu, hal ini 

dikarenakan negara kita memiliki areal 

hutan yang cukup luas yakni 193 juta ha 

dan apabila dilakukan pembudidayaan 

lebah madu yang intensif, maka Indonesia 

akan sanggup menjadi salah satu negara 

pemasok madu terbesar di dunia. Apis 

mellifera merupakan lebah madu jenis 

unggul yang berasal dari Eropa dan paling 

banyak dibudidayakan. Keistimewaan 

lebah madu ini yakni lebih mudah 

dibudidayakan karena sifatnya yang tidak 

terlalu agresif dan mudah beradaptasi 

dengan lingkungan sehingga lebah jenis ini 

tidak mudah meninggalkan sarangnya. 

Lebah Apis mellifera pada kondisi iklim 

tropis Indonesia mampu memproduksi 

madu cukup tinggi yaitu sekitar 30-60 

kg/koloni/tahun (Widodo, 2015). 

Salah satu usaha untuk 

meningkatkan produksi madu pada 

peternakan lebah madu yaitu dengan 

dilakukan usaha perbanyakan anggota 

mailto:junusbrawijaya@yahoo.com


3 
 

koloni. Usaha ini dilakukan dengan cara 

menaikkan jumlah lebah ratu dan 

meningkatkan produktivitas telur ratu. 

Lebah ratu berperan sangat penting di 

dalam koloni lebah madu. Fungsi 

reproduksi menjadikan lebah ratu sebagai 

induk yang menentukan sifat dan karakter 

seluruh anggota koloni, baik secara 

individu maupun kolektif, namun peran 

dan fungsi lebah ratu di dalam koloni 

dibatasi oleh faktor umur. Masa produktif 

lebah ratu paling lama 2 sampai 4 tahun, 

bahkan tidak jarang hanya 1 tahun 

(Febriana, Mahajoeno dan Listyawati, 

2003). 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pengaruh umur lebah 

ratu Apis mellifera terhadap jumlah 

produksi telur pada pemeliharaan di daerah 

tropis. 

 

MATERI DAN METODE 

 

Materi penelitian yang digunakan 

yaitu koloni lebah madu Apis mellifera di 

peternakan lebah PT. Kembang Joyo 

Sriwijaya. Jumlah stup yang digunakan 

yaitu 3 stup yang terdiri dari lebah ratu 

umur 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun, 

kemudian diambil 2 sisiran setiap stup 

untuk dihitung jumlah produksi telur dan 

luas sisiran sarang telur. 

Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu plastik mika, kertas 

HVS, spidol, timbangan analitik, 

penggaris, gunting, sikat lebah (bee brush), 

pengasap (smoker) dan spatula (hive tool). 

Metode yang digunakan adalah 

percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 

ulangan. Perlakuan yang dicobakan yaitu: 

P1 =Lebah ratu umur 3 bulan  

P2  =Lebah ratu umur 6 bulan 

P3  =Lebah ratu umur 1 tahun 

 

 

 

 

Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Penelitian  

Tahapan persiapan penelitian 

meliputi: 

a. Menentukan lokasi penelitian, pada 

persiapan penelitian ini ditentukan di 

kawasan peternakan lebah PT. 

Kembang Joyo Sriwijaya di daerah  

Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang 

b. Melakukan koordinasi dengan peternak 

untuk menentukan jadwal pelaksanaan 

penelitian dan bahan yang digunakan 

c. Menentukan stup yang mempunyai 

lebah ratu yang berumur 3 bulan, 6 

bulan dan 1 tahun, adapun cara 

menentukan umur lebah ratu tersebut 

yaitu dengan melihat recording 

peternak 

d. Memberi nomor stup secara urut sesuai 

dengan perlakuan, umur 3 bulan sebagai 

P1, umur 6 bulan sebagai P2 dan umur 

1 tahun sebagai P3 

e. Menyiapkan peralatan seperti plastik 

mika, timbangan digital, kertas HVS, 

gunting, alat tulis, dll 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian 

meliputi: 

a. Pengambilan data dilakukan dengan 

mengambil sisiran yang telah berisi 

telur lebah ratu 

b. Menggambar sisiran telur lebah ratu 

dengan cara meletakkan plastik mika 

diatas sisiran kemudian digambar 

menggunakan spidol 

c. Kemudian mengcopy plastik mika 

tersebut sebanyak 1 lembar 

d. Selanjutnya dilakukan pengukuran luas 

kertas fotocopy (a cm
2
) dengan 

penggaris dan menimbang berat kertas 

fotocopy (b g) dengan timbangan 

analitik 

e. Setelah itu dipotong kertas fotocopy 

sesuai gambar sisiran sarang telur 

menggunakan gunting dan ditimbang 
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kembali menggunakan timbangan 

analitik (c g) 

f. Selanjutnya dikonversikan hasilnya 

kedalam luas sisiran sarang untuk 

mengetahui jumlah produksi telur lebah 

ratu dengan rumus:  

 

 

g. Sehingga jumlah produksi telur 

diketahui dari luas sisiran sarang (d 

cm
2
) 

h. Pencatatan data penimbangan dan 

pengukuran dilakukan selama 6 hari 

berturut-turut 

 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian meliputi: 

keadaan lokasi penelitian, jumlah produksi 

telur dan luas sisiran sarang telur.  

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh pada 

penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan Microsoft Excel, setelah 

rata-rata diperoleh dianalisis dengan 

Analysis of Variance (ANOVA). Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda nyata ataupun 

sangat berbeda nyata maka dilanjutkan 

dengan uji lanjutan menggunakan Uji Beda 

Nyata Terkecil  (BNT) menurut (Mattjik 

dan Sumertajaya, 2002).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keadaan Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian berada di 

kawasan UB forest atau dikenal sebagai 

hutan pendidikan Universitas Brawijaya 

yang diresmikan sejak 19 September 2016. 

UB forest merupakan kawasan  hutan  

pinus seluas 554 ha yang terletak di lereng 

gunung Arjuno tepatnya di Dusun 

Sumbersari, Desa Tawang Argo, 

Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang. Secara geografis Desa Tawang 

Argo terletak pada posisi 7
o
 53’ 35’ 

Lintang Selatan dan  112
o
 53’ 41’ Bujur 

Timur serta memiliki topografi 700-1000 

m dari permukaan laut (Berdasarkan data 

BPS Kabupaten Malang tahun 2010). 

Kondisi cuaca pada saat penelitian 

berlangsung sangat sejuk dengan  rataan 

suhu 21
0
C dan kelembaban 87% hal ini 

dikarenakan ketika penelitian berlangsung 

terjadi pada musim penghujan. Adapun 

data suhu dan kelembaban disajikan pada 

Tabel 1. 

 
Pengamatan hari 

ke- 

Suhu 

(
0
C) 

Kelembaban 

(%) 

1 21 89 

2 23 86 

3 20 90 

4 21 91 

5 22 89 

6 23 79 

 

Menurut Widodo (2015), lokasi 

peternakan lebah madu yang dipilih 

sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan 

berikut ini : 

1. Persediaan pakan lebah dalam jumlah 

memadai pada radius terbang lebah (±2 

m)  

2. Tersedia sumber air bersih 

3. Jarang terjadi angin kencang, karena 

bisa mengganggu aktifitas lebah madu 

4. Jauh dari populasi udara dan keramaian 

(asap pabrik, insektisida, bau tidak 

sedap) 

5. Ketinggian optimal lokasi budidaya 

lebah antara 200-1.000 m diatas 

permukaan laut dengan suhu udara 

optimum berkisar 20-26
0
C dan 

kelembaban udara ±80% 

6. Lokasi mudah dijangkau dengan 

kendaraan dan diutamakan lokasi 

tersebut pernah dijadikan untuk 

pembudidayaan lebah madu 
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Pengaruh Umur Lebah Ratu Apis 

mellifera Terhadap Jumlah Produksi 

Telur  
Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa dengan penggunaan lebah ratu Apis 

mellifera berumur ≤ 1 tahun menunjukkan 

tidak adanya perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap jumlah produksi telur, 

Adapun nilai rataan  jumlah produksi telur 

tampak pada Tabel 2. 

Tabel 2. Nilai rataan  jumlah produksi telur 

lebah ratu Apis mellifera              
Perlakuan Jumlah telur (butir) 

P1 1157 ± 287 

P2 1306± 247 

P3 1271 ± 296 

 

 Berdasarkan data dalam Tabel 2 

menunjukkan bahwa lebah ratu dengan 

umur ≤ 1 tahun mampu memproduksi telur 

antara 1.100 hingga 1.300 butir per hari. 

Lebah ratu pada umur 3 bulan (P1) mampu 

menghasilkan telur sebanyak 1.157±287 

butir per hari, lebah ratu umur 6 bulan (P2) 

mampu menghasilkan telur sebanyak 

1.306±247 butir per hari dan lebah ratu 

umur 12 bulan (P3) mampu menghasilkan 

telur sebanyak 1.271±296 butir per hari. 

 Menurut pendapat Anonimous 

(2003
a
) bahwa lebah ratu mampu bertelur 

sebanyak 1.000-2.000 butir telur fertil 

maupun infertil per hari. Sel telur yang 

dibuahi akan menetas menjadi lebah ratu 

atau pekerja, adapun telur yang tidak 

dibuahi akan menetas menjadi lebah 

jantan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Stone (2006) bahwa lebah ratu mampu 

menghasilkan telur sebanyak 1.000-2.000 

butir telur per hari.  

 Murtidjo (2005) dalam 

penelitiannya  menjelaskan bahwa seekor 

ratu lebah madu diperkirakan dapat 

bertelur sebanyak 1.500 butir dalam musim 

nektar yang relatif pendek sedangkan pada 

musim nektar yang relatif panjang seekor 

ratu lebah mampu bertelur hingga 

mencapai 20.000 butir. Pekerjaan lebah 

ratu setiap harinya adalah mencari sel-sel 

yang kosong dan mengisinya dengan telur. 

Tingkat produktivitas lebah ratu dalam 

menghasilkan telur tergantung dari 

usianya. Semakin tua usia lebah ratu, 

tingkat produktivitasnya semakin menurun. 

Seekor lebah ratu dalam satu koloni lebah 

dapat mencapai usia 7 tahun, selain itu 

tingkat produktivitas lebah ratu juga 

dipengaruhi oleh kuantitas makanan yang 

dihasilkan koloninya. Lebah ratu akan 

membatasi kemampuan produksi telurnya 

pada musim nektar yang pendek. 

Halim dan Suharno (2005) juga 

menjelaskan bahwa satu-satunya tugas 

lebah ratu adalah menghasilkan telur untuk 

menjaga kelestarian koloninya. Setiap hari 

lebah ratu dengan umur produktif  mampu 

bertelur sekitar 1.500 butir telur, 

sedangkan tugas lebah jantan adalah 

mengawini ratu lebah. Hal ini juga sesuai 

dengan pendapat Sarwono (2007) bahwa 

produksi telur lebah ratu dapat mencapai 

1.500-2.000 butir sehari. Lebah ratu 

membutuhkan protein bermutu tinggi dari 

lebah pekerja untuk mempertahankan 

prestasi bertelurnya, apabila kebutuhan 

pakannya kurang, dapat menurunkan 

produksi telur. Polen merupakan satu-

satunya sumber protein bagi lebah yang 

tersedia secara alami yang mana dapat 

mempengaruhi tingkat perkembangbiakan 

dan masa hidup lebah. 

Febriana dkk. (2003) 

menambahkan bahwa kemampuan ratu 

lebah bertelur per hari dihitung 

berdasarkan jumlah telur yang dihasilkan 

dalam waktu sehari. Parameter ini 

dijadikan sebagai indikator potensi ratu 

lebah pada masa reproduksi selanjutnya. 

Banyaknya jumlah telur yang dihasilkan 

ratu lebah setiap hari selama pengamatan 

dapat digunakan untuk memperkirakan 

kelangsungan produktivitas telur ratu lebah 

berikutnya. Ratu lebah yang mempunyai 

potensi jelek pada saat itu, hampir dapat 
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dipastikan pada masa-masa berikutnya 

juga akan menunjukkan hasil yang jelek. 

 

Pengaruh Umur Lebah Ratu Apis 

mellifera Terhadap Luas Sisiran Sarang 

Telur 
Hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa dengan penggunaan lebah ratu Apis 

mellifera berumur ≤ 1 tahun menunjukkan 

tidak adanya perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap luas sisiran sarang telur. 

Adapun nilai rataan luas sisiran sarang 

telur tampak pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Nilai Rataan luas sisiran sarang 

telur 
Perlakuan Luas sisiran sarang 

telur (cm
2
) 

P1 474,0 ± 117,42 

P2 535,3 ± 101,30 

P3 520,8 ± 121,29 

 

 Berdasarkan data Tabel 3 

menunjukkan bahwa lebah ratu dengan 

umur ≤ 1 tahun mampu menghasilkan 

rataan luas sisiran sarang telur dengan 

kisaran 474,0 hingga 535,3 cm
2
 per hari. 

Lebah ratu pada umur 3 bulan (P1) mampu 

menghasilkan luas sisiran sarang telur 

474,0±117,42 cm
2 

per hari, lebah ratu 

umur 6 bulan (P2) mampu menghasilkan 

luas sisiran sarang telur 535,3±101,30 cm
2 

per hari dan lebah ratu umur 12 bulan (P3) 

mampu menghasilkan luas sisiran 

520,8±121,29 cm
2 

per hari. 

 Menurut  Agustina (2008) 

dijelaskan bahwa banyaknya jumlah 

populasi lebah dan luasan anakan pada 

koloni lebah madu Apis mellifera sedikit 

sulit untuk diprediksi, khususnya pada 

musim tertentu. Hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas 

pakan yang diperoleh, suhu, iklim, letak 

geografis dan umur lebah ratu. 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, pengukuran luas sisiran sarang 

telur dilakukan dengan menggambar 

sisiran yang terisi telur diatas plastik mika, 

kemudian plastik mika tersebut di fotocopy 

dan dipotong sesuai dengan luasan telur 

yang tergambar, setelah itu ditimbang berat 

kertas sebelum dan sesudah dipotong serta 

diukur luasan kertas sebelum dipotong 

kemudian dihitung dengan rumus. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Febriana dkk. 

(2003) bahwa pada pengamatan produksi 

telur lebah ratu, perhitungan telur 

dilakukan pada 3 hari pertama telur keluar 

selama 3 hari berturut-turut dengan cara 

menghitung luasan sisiran yang diisi telur 

(umur kurang dari 24 jam). Konversi 

luasan telur yang berada dalam sel-sel 

sisiran didapat dari menghitung luasan 

telur berbentuk jajaran genjang dengan 

perhitungan panjang dikalikan lebah dalam 

satuan cm (centimeter). 

 Menurut Minarti (2010) pada areal 

tanaman randu lebah mampu membentuk 

anakan lebih banyak daripada di areal 

karet. Hal ini diduga karena penopang 

pertumbuhan calon anakan yang 

bersumber dari polen di areal randu lebih 

memadai daripada di areal karet. Polen 

merupakan satu-satunya sumber protein 

bagi lebah dan dibutuhkan untuk 

pertumbuhan otot bagi anakan (brood) dan 

lebah muda. Polen ini berupa butiran 

dengan ukuran diameter berkisar 6 – 200 

μm dengan warna, bentuk dan struktur 

permukaan yang bervariasi tergantung 

pada jenis tanaman. 

Menurut pendapat El-Zemity, 

Hussein and Zai-toon (2006) dijelaskan 

bahwa pada kondisi curah hujan yang 

tinggi, koloni lebah akan melemah dan 

luas sisiran sarang tidak mengalami 

pertambahan optimal bahkan cenderung 

menyempit dalam arti jumlah telur, larva 

dan pupa dalam sarang berkurang. Hal ini 

diduga karena lebah kesulitan dalam 

mendapatkan nektar maupun tepung sari 

(polen) dari tanaman sekitarnya. Oleh 

karena itu jumlah lebah dalam koloni 

cenderung menurun dan hama maupun 
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penyakit sangat mudah sekali memasuki 

sarang lebah untuk berkembang biak 

dengan memakan persediaan pakan atau 

membunuh pupa lebah. 

Menurut Stone (2006), letak sisiran 

sarang anakan (telur, larva dan pupa) 

diantara sisiran sarang polen dan dibawah 

sisiran sarang madu. Sel-sel yang ada di 

sisiran sarang letaknya saling bertolak 

belakang, sehingga membentuk 2 lapisan 

sel yang berimpitan dan diantara kedua 

lapisan itu terbentuk dinding tipis yang 

kuat karena adanya plester propolis sampai 

terbentuk bangunan setengah lingkaran. 

Bangunan setengah lingkaran itu 

merupakan sisiran sarang yang akan 

dihuni. Jarak antar 2 sisiran sarang lebah 

Apis mellifera rata-rata 1-1,2 cm dengan 

jarak selebar itu lebah pekerja dapat 

leluasa bekerja di atas permukaan sisiran 

yang berhadapan. 

Berdasarkan penelitian dari 

Hadisoesilo (2007), dijelaskan bahwa luas 

total sisiran sarang sarang dapat 

disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor 

dalam dan faktor luar koloni. Faktor dalam 

koloni yaitu jumlah lebah pekerja sebagai 

penghasil malam lebah (wax) untuk bahan 

membangun sarang, sedangkan faktor luar 

koloni yaitu ketersediaan sumber pakan di 

sekitar sarang yang  digunakan sebagai 

bahan-bahan untuk membangun sarang.

  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan bahwa penggunaan 

lebah ratu Apis mellifera  umur 3 bulan  

hingga 12 bulan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap jumlah 

produksi telur dan masih belum diketahui 

secara tepat umur produktif lebah ratu pada 

pemeliharaan daerah tropis. 
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