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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 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). Adapun batasan wilayah 

UB forest sebagai berikut : 

batas utara : Perhutani gunung Arjuno 

batas timur : Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso – 

   Malang 

batas selatan : Desa Pendem, Kecamatan Junrejo – Batu 

batas barat : Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji – Batu 

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 .  Akses jalan menuju UB forest sudah cukup baik 

dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan bermotor. 

Peneliti membutuhkan waktu ± 30 menit untuk menuju UB 

forest dari Universitas Brawijaya. Kawasan UB forest 

digunakan sebagai lahan pertanian masyarakat sekitar, 

berbagai macam tanaman pangan dapat ditemukan di UB 

forest seperti sayur kol, tomat, buncis, jagung, tomat, kopi dan 

apel. Selain digunakan sebagai lahan pertanian, UB forest juga 
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dijadikan tempat penggembalaan lebah madu karena 

ketersediaan tanaman pakan yang dibutuhkan oleh lebah madu 

melimpah. 

Menurut literatur dari Widiarti dan Kuntadi (2013) 

diketahui bahwa budidaya lebah Apis mellifera dilakukan 

dengan sistem angon (migratory bee-keeping). Lebah 

digembalakan secara berpindah-pindah mengikuti musim 

pembungaan tanaman. Penetapan tujuan angon biasanya 

didasarkan pada kondisi koloni. Koloni yang lemah 

dibutuhkan perawatan untuk memperkuat dan memperbesar 

populasi sehingga dibutuhkan tanaman pakan yang banyak 

mengandung polen, apabila koloni sudah besar maka siap 

untuk proses produksi, untuk itu lebah diangon ke lokasi 

tanaman sumber pakan penghasil nektar, akan tetapi lebih baik 

bila di satu lokasi tersedia tanaman penghasil polen dan nektar 

dalam jumlah banyak karena akan mengurangi biaya angon.  

Adapun nampak keadaan lokasi penelitian disajikan pada 

Gambar 9. 

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% 
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6. Lokasi mudah dijangkau dengan kendaraan dan 

diutamakan lokasi tersebut pernah dijadikan untuk 

pembudidayaan lebah madu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Keadaan lokasi penelitian 
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4.2 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, sehingga data hasil dari 

penelitian ini tidak perlu dilanjutkan dengan uji BNT. Data 

dan analisis ragam selengkapnya disajikan pada Lampiran 4. 

Adapun nilai rataan jumlah produksi telur tampak pada Tabel 

4. 

Tabel 4. Nilai rataan jumlah produksi telur lebah ratu Apis 

mellifera 

Perlakuan Jumlah telur (butir) 

P1 1157 ± 287 

P2 1306 ± 247 

P3 1271 ± 296 

 

Berdasarkan Tabel 4 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 



35 

 

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.  

 Berdasarkan literatur dari Murtidjo (2005) dijelaskan 

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. 

Lebah ratu mengalami perkawinan hanya satu kali 

selama seumur hidup pada awal kedewasaannya. Masa birahi 

lebah perawan terjadi pada umur 21 hari, sedangkan lebah ratu 

perawan melakukan perkawinan pada umur 23 hari. Lebah 

ratu akan terus melakukan perkawinan jika di dalam 

spermateka belum terpenuhi spermatozoa dan setelah 2-3 hari 

melakukan perkawinan lebah ratu akan mulai bertelur 

(Sarwono, 2001). 

Halim dan Suharno (2005) juga menjelaskan bahwa 

satu-satunya tugas lebah ratu adalah menghasilkan telur untuk 
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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. Adapun grafik rataan jumlah produksi telur dapat dilihat 

pada Gambar 10. 

Gambar 10. Nilai rataan jumlah produksi telur 

 

Berdasarkan Gambar 10 menujukkan bahwa jumlah 

produksi telur pada P1 mengalami kenaikan hingga P2 dan 

mengalami penurunan pada P3, akan tetapi hal ini 
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menunjukkan bahwa rata-rata jumlah produksi telur tidak 

berbeda nyata karena jumlah telur yang dihasilkan masih 

dalam kisaran antara 1.100 hingga 1.300 butir telur per hari, 

sehingga penggunaan umur lebah ratu ≤ 1 tahun tidak 

mempengaruhi jumlah produksi telur. 

Menurut  pendapat Sumoprastowo (1980), jumlah 

telur yang dihasilkan pada awal fase bertelur biasanya sedikit, 

tetapi lama kelamaan telurnya bertambah kira-kira 500-1.000 

butir telur sehari. Ratu dapat hidup selama 5-7 tahun dalam 

suatu koloni, namun kemampuan bertelurnya mulai menurun 

pada tahun ketiga. 

Kuntadi (2013) menjelaskan bahwa lebah ratu mampu 

bertelur hingga umur 3-5 tahun, tetapi masa produktifnya 

sampai umur 2 tahun bahkan tak jarang hanya sampai 1 tahun, 

sedangkan menurut Febriana dkk. (2003) masa produktif lebah 

ratu paling lama 2 sampai 4 tahun, bahkan tidak jarang hanya 

1 tahun.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peternak 

mengatakan bahwa umur 6 bulan merupakan umur yang 

optimal dalam menghasilkan telur, karena ketika umur lebah 

ratu ≥ 1 tahun akan digantikan dengan lebah ratu muda yang 

baru. Hal ini dapat dilihat bahwa pada perlakuan P2 lebah ratu 

memiliki rataan produksi telur 1.306 butir telur per hari, akan 

tetapi rataan tersebut tidak berbeda nyata dengan P1 dan P3 

meskipun P2 memiliki rataan yang lebih tinggi. 

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 
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digunakan untuk memperkirakan kelangsungan produktivitas 

telur ratu lebah berikutnya. Ratu lebah yang mempunyai 

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

masa berikutnya juga akan menunjukkan hasil yang jelek. 

 

4.3 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, sehingga data hasil dari 

penelitian ini tidak perlu dilanjutkan dengan uji BNT. Data 

dan analisis ragam selengkapnya disajikan pada Lampiran 3. 

Adapun niai rataan luas sisiran sarang telur tampak pada Tabel 

5. 

Tabel 5. Nilai rataan luas sisiran sarang telur 

Perlakuan Luas sisiran (cm
2
) 

P1 474,0 ± 117,42 

P2 535,3 ± 101,30 

P3 520,8 ± 121,29 

 

Berdasarkan Tabel 5 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 
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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 hasil penelitian Keller, Fluri and Imdorf 

(2005), diketahui bahwa perkiraan konsumsi polen pada lebah 

pekerja adalah sebanyak 3,4 – 4,3 mg per hari. Pakan berupa 

polen sangat penting untuk lebah yang baru lahir atau keluar 

dari sel, selain itu polen tidak hanya berfungsi untuk aktivitas 

kelenjar hypopharyng  tetapi juga untuk membangun lemak 

tubuh, perkembangan kelenjar malam dan ovari, serta 

memperpanjang umur hidup lebah.  

Gojmerac (1980) dalam Agustina (2008) 

menambahkan jika polen tidak tercukupi selama periode krisis 

dapat mengakibatkan tidak diproduksinya anakan. 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, 

lokasi geografi dan umur ratu. Hal ini tidak sesuai dengan 

penelitian Herbert and Shimanuki (1983) bahwa polen 

pengganti yang diperoleh tidak memberikan pengaruh 

terhadap luasan sarang anakan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa masih ada faktor lain selain pakan yang dapat 

mempengaruhi luasan sarang anakan. 
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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. Adapun grafik 

rataan luas sisiran sarang telur dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Nilai rataan luas sisiran sarang telur 

Berdasarkan Gambar 11 menujukkan bahwa luas 

sisiran sarang telur pada P1 mengalami kenaikan hingga P2 dan 

mengalami penurunan pada P3, akan tetapi hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata luas sisiran sarang telur tidak 

berbeda nyata (P>0,05) karena jumlah telur yang dihasilkan 

masih dalam kisaran antara 474,0 hingga 535,3 cm
2
 per hari, 

sehingga penggunaan umur lebah ratu ≤ 1 tahun tidak 

mempengaruhi luas sisiran sarang telur. 

Menurut Sihombing (2005), koloni lebah madu selalu 

mempertahankan kondisi temperatur didalam sarangnya. 

Daerah tetasan (brood area) harus dijaga agar  suhu  tetap 33-

36
0
C, apabila temperatur turun langkah pertama yang 

dilakukan adalah membentuk kelompok baris-padat (cluster). 

Semakin rendah suhu maka kelompok semakin dirapatkan. 

Kelompok padat dibentuk apabila suhu lingkungan berkisar 

14-18
0
C. Lebah–lebah yang ada dibagian pinggir kelompok 

padat merentangkan sayapnya sebagai penutup untuk 
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mencegah kehilangan panas dan apabila suhu turun semakin 

rendah, mereka akan membenamkan kepala dan dadanya ke 

dalam kelompok padat. Murtidjo (2005) menambahkan bahwa 

pada suhu sekitar 30-35
0
C lebah pekerja sangat aktif mencari 

nektar dan polen, selain itu lebah ratu juga sangat aktif 

melakukan perkawinan dan bertelur. 

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 penyakit sangat mudah 

sekali memasuki sarang lebah untuk berkembang biak dengan 

memakan persediaan pakan atau membunuh pupa lebah. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui 

bahwa produksi telur lebah madu pada sisiran sarang sel telur 

tersusun sangat rapi dan saling terpenuhi antar sel 

(berkelompok), namun ada juga telur yang diletakkan pada 

sisiran sel yang berjauhan (terpencar). Menurut Moore, 

Michael, Wilson and Skinner (2015), seekor lebah ratu muda 

bertelur menggunakan pola terorganisir, menempatkan setiap 

telur sebelah sisi lain dalam sel. Lebah ratu mulai bertelur di 

tengah bingkai sel, sehingga pekerja dapat menempatkan 

madu, royal jeli dan makanan lainnya untuk larva di tepi luar. 

Seiring dengan bertambahnya usia, ratu bertelur lebih sedikit 

dalam pola kurang terorganisir. Telur lebah madu memiliki 

ukuran panjang 1 sampai 1,5 mm, sekitar setengah ukuran 

sebutir beras. Lebah ratu yang sedang bertelur akan bergerak 
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melewati sisiran sel dan memeriksa setiap sel sebelum 

meletakkan telur-telurnya. 

Menurut Oldroyd and Wongsiri (2006), telur lebah 

yang akan menggantikan lebah ratu di seleksi oleh lebah 

pekerja dengan memperhatikan ukuran dan tekstur mulai dari 

telur, larva, hingga pupa. Telur yang memiliki potensi menjadi 

lebah ratu akan menggantikan ratu yang lama, sedangkan 

lebah ratu yang masih hidup akan bermigrasi untuk 

membangun koloni baru. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Cobey 

(2002) diketahui bahwa pemberian perlakuan karbon dioksida 

sebagai perangsang digunakan untuk memperbaiki pemasukan 

sperma yang sebelumnya telah dikumpulkan ke dalam 

spermateka, namun untuk ratu lebah yang diinseminasi 

pengaruh pemberian karbon dioksida dalam perangsangan 

produksi telur diduga telah merangsang peningkatan produksi 

suatu hormon pertumbuhan yang disebut juvenile hormone, 

sedangkan pada perkawinan alami ratu lebah akan 

mengeluarkan hormon ini karena rangsangan lebah jantan. 

Hormon juvenile akan merangsang proses perteluran ratu 

lebah dan mempengaruhi banyaknya telur yang diproduksi. 

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 
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pekerja dapat leluasa bekerja di atas permukaan sisiran yang 

berhadapan. 

Berdasarkan literatur 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.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian  yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan 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. 

 

5.2 Saran 

 Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 

menggunakan  umur lebah ratu Apis mellifera  dengan kisaran 

1 – 2 tahun dan perlu dilakukan penelitian terhadap faktor lain 

yang mempengaruhi produktivitas lebah ratu seperti kondisi 

cuaca dan pakan. 


