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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lebah madu (A. cerana) merupakan jenis ternak 

lebah yang banyak dikembangkan oleh masyarakat, baik 

secara tradisional maupun secara modern karena A. cerana 

memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim lebih 

tinggi di bandingkan dengan A. mellifera. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan fakta bahwa lebah A. cerana  lebih aktif 

pada musim semi dibandingkan pada musim dingin yang 

berbanding terbalik dengan lebah A. mellifera. Lebah madu 

A.cerana  dalam mempertahankan kehidupannya 

memerlukan makanan yang berupa nektae dan polen (tepung 

sari) (Sihombing, 2005). 

Polen adalah sel gamet jantan pada bunga yang 

mengandung protein tinggi. Polen diperoleh dari bunga 

yang dihasilkan oleh anther sebagai sel-sel kelamin jantan 

tumbuhan. Bentuknya bulat dan berdinding tipis, tebal 

dengan permukaan yang bermacam-macam. Selain itu, 

polen juga mempunyai warna yang beraneka macam. Lebah 

mempunyai kesukaan terhadap tepung sari (polen) tertentu, 

preferensi (kesukaan) akan polen ini dipengaruhi oleh 

warna dan bau, seperti warna-warna bunga (Jumar, 2000).  

Setiap ketinggian tempat memiliki vegetasi 

tumbuhan yang beragam. Semakin tinggi permukaan 

tempat (dpl) akan  memiliki perbedaan suhu, kelembaban 

dan curah hujan, sehingga dapat mempengaruhi vegetasi 

tanaman (Sangadji, 2001). Kabupaten Malang merupakan 

dataran tinggi yang yang dikelilingi oleh pegunungan, 
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perbukitan kapur yang memiliki ketinggian 0-3.300 mdpl. 

Ketinggian yang bervariasi di Kabupaten Malang 

menyebabkan suhu, kelembaban dan curah hujan yang 

berbeda di berbagai tempat di Kabupaten Malang sehingga 

dapat mempengaruhi vegetasi tanaman. 

Warna dan jenis polen yang di bawa oleh lebah 

sangatlah beragam, hal ini tergantung dari asal usul jenis 

tanaman. Tanaman yang berasal dari dataran tinggi 

kemungkinan akan menghasilkan warna dan jenis polen 

yang berbeda dengan dataran rendah. Perbedaan warna dan  

jenis polen dapat menjadikan ketersediaan pakan lebah 

akan berbeda 

Vegetasi tanaman mempengaruhi produktivitas 

lebah untuk menghasilkan madu, polen, royal jeli, propolis, 

dan lilin lebah. Semakin banyak jenis tanaman yang 

tersedia maka semakin banyak makanan untuk lebah. 

Faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan budidaya 

lebah madu adalah tersedianya pakan lebah yang berupa 

tanaman berbunga. 

Polen tanaman diambil lebah madu dari berbagai 

jenis tanaman dan ditempatkan pada kaki dan dilakukan 

secara berulang sampai polen yang di butuhkan sudah 

mencukupi kebutuhan koloni. Lebah madu mempunyai alat 

dan ciri khas untuk membawa dan mengumpulkan polen 

dari bagian bunga tersebut yakni dengan menggunakan 

mulut, lidah dan hampir semua bagian-bagian luar tubuh 

untuk memanen butir-butir polen yang ukurannya sangat 

kecil (0,01-0,1 mm) dari bunga dan menggunakan 

keranjang khusus yang disebut corbicula atau pollen 

basket, di kaki belakang untuk membawa senyawa polen 

dalam bentuk pelet ke sarang (Sihombing, 2005). 
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Pengamatan warna dan jenis polen tidak bisa dilihat 

tanpa bantuan alat maupun warna pembanding. Alat yang 

digunakan untuk melihat warna polen adalah mikroskop. 

Warna pembanding sampai saat ini sudah ada standart 

internasional, sehingga pemanfaatan perbandingan warna 

tersebut perlu dilakukan. Oleh karena itu, pengamatan dan 

penelitian tentang warna dan jenis polen pada berbagai 

ketinggian tempat di Kabupaten Malang perlu dilakukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh ketinggian berbagai tempat di 

Kabupaten Malang terhadap warna dan jenis polen 

lebah madu A. cerana ? 

2. Warna dan jenis polen apa yang di sukai lebah A.cerana 

pada ketinggian berbagai tempat di Kabupaten Malang

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa rumusan masalah tersebut, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

1. Pengaruh ketinggian pada berbagai tempat di 

Kabupaten Malang terhadap warna dan jenis polen 

yang dipilih oleh lebah madu A. cerana. 

2. Warna dan jenis polen yang disukai (dipilih/diambil) 

oleh lebah madu A. cerana pada ketinggian berbagai 

tempat di Kabupaten Malang. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan beberapa tujuan penelitian di atas, maka 

diharapkan hasil kegiatan penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai berikut:  

1. Menambah khazanah keilmuan dan bisa digunakan 

sebagai salah satu referensi bagi peneliti  dimasa yang 

akan datang. 

2. Dapat menjadi sumber informasi bagi peternak lebah 

dalam menetukan tempat pengembalaan lebah di 

berbagai ketinggian tempat, khususnya didaerah 

Malang Raya. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Koloni A. cerana dari genus Apis merupakan serangga 

penghasil madu yang berguna bagi kehidupan manusia. 

Produk lain dari A. cerana yang populer untuk dikonsumsi 

atau dimanfaatkan oleh manusia selain madu ada juga 

polen, propolis, lilin,  dan juga royal jelly. Polen merupakan 

salah satu produk yang memiliki kandungan protein yang 

tinggi. Polen diperoleh dari bunga yang dihasilkan oleh 

anther sebagai sel-sel kelamin jantan tumbuhan. 

Penelitian Capinera (2012) mengatakan bahwa 

ketinggian tempat berpengaruh pada perbedaan suhu, 

kelembaban udara, dan angin yang mempengaruhi 

penyebaran serangga. Selain itu, faktor dari makanan yang 

di konsumsi oleh lebah juga dapat mempengaruhi 

populasinya pada suatu daerah. Perbedaan ketinggian 

tempat diduga dapat berpengaruh pada warna dan jenis 

polen yang dikumpulkan oleh lebah madu yang merupakan 

salah satu makanannya. 
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Aqsar (2009) dalam penelitiannnya mengemukakan 

bahwa semakin tinggi ketinggian tempat maka tingkat 

kerapatan vegetasi semakin besar artinya jumlah makanan 

yang tersedia semakin banyak dan beragam. Penelitian 

tentang warna dan jenis polen yang dibawa oleh lebah 

masih belum banyak dilakukan, sehingga  dalam penelitian 

ini diharapkan dapat mengetahui warna dan jenis polen 

mana yang paling banyak dibawa oleh lebah dan dapat 

diketahui kesukaan lebah akan warna dan jenis polen, serta 

diharapkan produktivitasnya dapat meningkat. Berdasarkan 

uraian diatas maka dibuat kerangka konsep penelitian 

seperti pada Gambar 1. 
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 Gambar 1. Kerangka konsep penelitian  

1.6 Hipotesis 

Ketinggian tempat berpengaruh terhadap warna dan jenis 

polen lebah madu (A. cerana). 

 

 

 

 

 

 

A. cerana 

Ketinggian  

0-100 mdpl 

Ketinggian  

800-899 mdpl 

Produktivitas  A. cerana 

Ketinggian  

400-499 mdpl 

Pakan berupa nektar dan polen 

Warna dan Jenis Polen 

Vegetasi tanaman  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Lebah A. cerana 

A. cerana merupakan lebah madu asli Asia yang 

menyebar mulai dari Afganistan, China, Jepang sampai 

Indonesia. Cara budidayanya sebagian besar masih 

tradisional, yaitu di dalam gelodok. Budidaya secara 

modern yaitu di dalam kotak (stup) yang dapat dipindah-

pindahkan. Produksi madu A. cerana dalam setahun  dapat 

menghasilkan 2 – 5 kg madu perkoloni (Lamerkabel, 2011). 

Menurut Jumar (2000) dan ditambahkan oleh (Sihombing, 

2005) klasifikasi taksonomi lebah madu (A. cerana)  

sebagai berikut: 

 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Arthopoda 

Subfilum  : Mandibulata 

Kelas   : Insekta 

Subkelas  : Pterygota 

Infrakelas  : Neoptera 

Divisi   : Endopterygota 

Ordo   : Hymenoptera 

Subordo  : Apocrita 

Superfamili: Apoidea 

Famili   : Apidae 

Subfamili  : Apinae 

Genus  : Apis 

Spesies   : A. cerana 
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Gambar 2. Lebah A. cerana 

Sumber: Muntamah (2009) 

 

Seperti pada Gambar 2, A. cerana mirip dengan Apis 

mellifera subspecies Eropa hanya saja ukuran tubuhnya 

lebih kecil, agak lebih suka berpinda-pindah tempat, namun 

lebih tahan terhadap serangan predator (pemangsa) jenis-

jenis tawon besar dan parasit-parasit tungau. Dibandingkan 

dengan A. mellifera, A. cerana lebih tinggi daya 

adaptasinya terhadap perubahan iklim, terbukti dari 

kenyataan lebah ini lebih aktif pada musim semi dan 

sebaliknya kurang aktif di musim dingin dari A. mellifera 

(Sihombing, 2005). 

Secara morfologis, ukuran tubuh A. cerana adalah 

yang paling kecil di antara keempat spesies lebah madu 

yang membentuk sarang di tempat tertutup. Namun 

demikian, diantara A. cerana sendiri ukuran tubuh mereka 

juga berbeda dari satu lokasi ke lokasi yang lain 

(Hadisoesilo, 2001). 
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2.2 Pakan Lebah A. cerana 

Sumber pakan lebah madu adalah  tanaman yang 

meliputi; tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, 

tanaman hias, tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan 

tanaman kehutanan. Bunga-bunga dari tanaman-tanaman 

tersebut mengandung nektar dan tepung sari bunga (polen) 

(Lamerkabel, 2011). 

Lebah madu membutuhkan berbagai zat makanan 

untuk pertumbuhan, perkembangan, reproduksi dan 

produksinya. Lebah memerlukan 6 golongan bahan 

makanan pokok, yakni karbohidrat, protein, lemak, 

mineral, vitamin, dan air. Kebutuhan zat-zat makanan 

berbeda sesuai dengan fase pertumbuhan dan kelas lebah 

(Sihombing, 2005). 

Sumber makanan utama bagi lebah madu adalah 

nektar dan polen. Polen adalah sumber protein alami bagi 

lebah madu dan banyak mengandung nutrisi, diantaranya 

adalah lemak, vitamin, dan mineral (Agustina, 2008). 

Ketersediaan pakan lebah yaitu nektar dan tepung sari 

yang banyak akan menghasilkan produk-produk lebah A. 

cerana seperti madu, lilin, tepung sari (polen), perekat 

(propolis), racun lebah (beevenom) dan royal jelly yang 

dapat dimanfaatkan untuk industri farmasi, makanan dan 

minuman serta kosmetik (Rompas,2015). 

Polen merupakan makanan lebah yang berasal dari 

tepung sari bunga tanaman dan mengandung semua unsur 

yang diperlukan bagi kehidupan tumbuhan dan hewan. 

Polen memiliki kandungan vitamin, enzim, dan hormon 

yang tinggi (Sarwono, 2001). 

Pada saat musim paceklik, lebah diberikan pakan 

tambahan. Sirup gula merupakan pakan tambahan 
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pengganti nektar, diberikan terutama pada saat lebah 

digembalakan dilokasi kebun jagung dan pada saat musim 

paceklik (Sihombing, 2005). 

2.3 Polen 

Polen atau tepung sari diperoleh dari bunga yang 

dihasilkan oleh antena sebagai sel kelamin jantan 

tumbuhan. Polen dimakan oleh lebah madu terutama 

sebagai sumber protein, lemak, karbohidrat, dan sedikit 

mineral. Satu koloni lebah madu membutuhkan sekitar 50 

kg polen per tahun. Sekitar separuh dari polen tersebut 

digunakan untuk makanan larva (Lamerkabel, 2011). 

Selain berguna untuk makanan, polen juga berguna untuk 

menstabilkan jumlah populasi. Menurut Junus (2008) 

kekurangan polen berarti lebah tidak mampu menyediakan 

worker jelly.  Akhirnya telur yang diproduksi oleh lebah 

ratu saat menetas tidak mendapatkan makanan dan mati. 

Akibatnya populasi koloni lebah menurun. 

Sewaktu mengumpulkan polen, seekor lebah pekerja 

harus mengunjungi banyak bunga, umumnya sekitar 50-

1000 bunga untuk mengambil polen dari setiap bunga 

lebah mendekapkan tubuhnya ke bunga berulang-ulang 

sehingga polen menempel pada bulu-bulu tubuhnya, 

terutama di bagian rahang dan lidah turut juga digunakan, 

tergantung dari struktur bunga. Polen yang tersebar di 

berbagai bagian tubuh kemudian dikumpulkan kedalam 

corbicula dengan menggunakan sikat polen yang terdapat 

di ketiga pasang kakinya. Perbuatan ini dilakukan lebah 

ketika sedang istirahat maupun sewaktu terbang. Pada 

akhir perjalanan sebuah pelet polen terbentuk pada 

masing-masing kedua corbicula, secara kolektif keduanya 
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disebut sebuah pollen load dengan berat sekitar 20 mg. 

Setelah kembali kesarang, polen akan disimpan ke sel-sel 

gudang polen dan penempatannya dilakukan sendiri oleh 

lebah pekerja (Sihombing, 2005). 

Ukuran polen berkisar dari 14,30 µm hingga 43,18 

µm (kecil hingga sedang), ukuran paling kecil pada 

Solanum nigrum L., sedangkan paling besar yaitu 

Brugmansia suaveolens Bercht. & Presl (Erdtman, 1952). 

2.3.1 Struktur dan Bentuk Polen 

Polen merupakan sel kelamin jantan yang di 

susun oleh protein 10-35%, air 3-5%, pati 3-8%, dan 

lemak 5-29%. Kandungan nutrisi maupun sifat fisik 

polen dari berbagai jenis tanaman umumnya 

mempunyai keragaman yang besar. Meskipun 

demikian, polen yang permukaannya kasar 

umumnya kurang disukai lebah madu  (Sihombing, 

2005). 

Polen begitu kaya akan zat biologis aktif, lebih 

dari 200 zat yang ditemukan didalam pollen dari 

spesies tanaman yang berbeda. Polen tersusun dari 

22,7% protein termasuk 10,4% dari asam amino 

esensial seperti metionin, lisin, treonin, histidin, 

leusin, isoleusin, valin, fenilalanin dan triptofan. 

Selain itu, dalam polen juga aterdapat asam nukleat 

terutama ribonukleat. Komposisi karbohidrat 

sejumlah 30,8% terdiri dari fruktosa serta glukosa. 

Lemak yang terkandung dalam polen adalah asam 

lemak esensial, seperti linoleat berjumlah 5,1%, 

fosfolipid 1,5% serta P-sitosterol sejumlah 1.1%. 

Polen tersusun juga dari senyawa fenolik yang 
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terdiri dari flavonoid, leukotrien, catechin dan asam 

fenolat. Polen memiliki ikatan triterpen yang cukup 

signifikan (Vassev, et al., 2015). 

2.3.2 Jenis Polen 

Polen yang dikumpulkan oleh lebah lebih 

unggul daripada yang diperoleh langsung dari 

tanaman berbunga karena lebah sangat 

membedakan dalam memilih polen terbaik dari 

jutaan butir polen yang diproduksi. Dari jumlah 

tersebut, hanya dua jenis yang ditemukan, yaitu 

anemophile (polen yang tidak dikumpulkan oleh 

lebah, dan menghasilkan reaksi alergi). 

Entomophile (polen yang dikumpulkan oleh lebah, 

dan memiliki kandungan gizi yang lebih besar). 

Pada kenyataannya entomophile telah digunakan 

dalam pengobatan  alergi polen airborn. Hal ini jelas 

bahwa lebah hanya memilih butir polen yang kaya 

akan semua zat gizi, terutama bahan nitrogen 

(protein). Lebah mencampur polen dengan zat 

lengket yang dikeluarkan dari perut mereka, yang 

memungkinkan polen untuk menempel pada kaki 

belakang mereka dalam “kantung polen”  dan 

mengangkutnya ke dalam sarang ( Mustakim, 2014). 

Berikut beberapa tanaman sebagai sumber resin, 

polen dan nektar seperti disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Tanaman Sumber Resin, Polen, dan Nektar 

Nama tanaman Sumber 

Damar (Agathis sp.) Resin, 

nektar, polen 

Nangka (Artocarpus 

heterophyllus) 

Resin, polen 

Cemara (Casuarina sp.) Resin 

Meranti (Shorea sp.) Resin 

Manggis (Garcinia 

mangostana) 

Resin, 

nektar, polen 

Kemenyan (Dioscorea 

oppositifolia) 

Resin 

Kenari (Canarium commune) Resin 

Pala (Myristica fragans) Resin, polen 

Pinus (Pinus merkusii) Resin 

Rasalama (Altingia excelsa) Resin 

Sawo (Achras zapota) Resin 

Singkong (Manihot 

uttilisima) 

Resin, 

nektar, polen 

Akasia (Acacia mangiums) Nektar 

Alpukat (Persea americana) Nektar 

Bungur (Lagerstroemia 

speciosa) 

Polen 

Belimbing (Averhoa sp.) Nektar, 

polen 

Cabe (Capaicum sp.) Nektar 

Durian (Durio zibethinus)   Nektar 

Jagung (Zea mays)   Polen 

Jambu batu 

(Psidium guayana) 

  Polen 

Jambu air (Eugenia javanica)   Nektar,  

polen 

Jengkol (Phitecollobium 

jiringa) 

  Polen 
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Lanjutan Tabel 1. Tanaman Sumber Resin, Polen, 

dan Nektar 

Nama Tanaman  Sumber 

Kaliandra (Calliandra 

callothirsus) 

Nektar, 

polen 

Kapuk (Ceiba pentandra) Nektar 

Kebembem (Mangifera odorata) Nektar, 

polen 

Kedondong (Spondias cytherea) Nektar, 

polen 

Kelapa (Cocos nuchifera) Nektar, 

polen 

Kemiri (Alaeurites mollucana) Nektar,

polen 

Lamtoro (Leuceuna 

leceucephala) 

Polen 

Lengkeng (Nephelium 

nonganum) 

Nektar, 

polen 

Mangga (Mangifera indica) Nektar 

Markisa (Passiflora sp.) Polen 

Melinjo (Gnetum gnemon) Nektar, 

polen 

Palem (Cyrtostachys lakka) Nektar, 

polen 

Pepaya (Carica papaya) Polen 

Petai (Parkia speciosa) Polen 

Pisang (Musa paradisiaca) Nektar 

Rambutan (Niphelium 

lapeceum) 

Nektar, 

polen 

Salam (Eugeunia polyanta) Nektar, 

polen 

Sengon (Albizzia falcataria) Polen 

Soka (Ixora paludosa) Polen 

Sumber : Sarwono (2001) 
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2.3.3 Kandungan Polen 

Berdasarkan penelitian ilmiah telah diketahui 

bahwa polen mengandung 20-22 asam amino. Asam 

amino yang yang terkandung dalam 100 g polen 

sama dengan asam amino yang terdapat dalam 0,5 

kg daging dan 7 butir, disamping itu dalam 100 g 

polen terdapat vitamin, hormon, zat gula, zat 

aromatik dan lain sebagainya (Mashudi dkk, 1988). 

Polen merupakan satu-satunya sumber protein 

bagi lebah yang tersedia secara alami serta dapat 

mempengaruhi tingkat pembiakan dan masa hidup 

lebah. Tepung sari (polen) dengan kadar protein 

kurang dari 20% tidak dapat memenuhi kebutuhan 

koloni untuk berproduksi optimal. Koloni yang kuat 

membutuhkan tepung sari sebanyak ±55 kg per 

tahun. Jika persediaannya kurang dari itu, lebah 

akan menggunakan protein tubuhnya untuk 

melanjutkan fungsinya sehingga kadar protein tubuh 

bisa menurun dari 54% menjadi 27% (Sarwono, 

2001). 

Selain protein, menurut Winston (1987) polen 

juga mengandung lemak 1-20 %, gula, serat, vitamin 

dan mineral yang kesemuanya sangat penting untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi lebah. Mineral yang 

banyak ditemukan adalah fosfor dan potassium, 

diikuti dengan kalsium, magnesium, sodium dan 

besi. Asam-asam amino yang terkandung dalam 

polen adalah asam-asam amino yang penting 

yaitu: arginin, histidin, lysine, methionin, triptopan, 

isoleusin, leusin, valin dan phenylalanine. 
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2.4 Ketinggian Tempat dan Pengaruhnya terhadap 

Organisme 

Indonesia yang merupakan daerah tropis secara 

umum memiliki keadaan iklim yang seragam. Adanya 

perbedaan geografis yaitu perbedaan ketinggian tempat di 

atas permukaan laut (dpl) dapat menimbulkan perbedaan 

cuaca pada daerah tersebut. Curah hujan, suhu dan 

kelembaban sangat dipengaruhi oleh faktor ketinggian 

tempat (Andrian, dkk., 2014).  

Temperatur udara akan mengalami penurunan sebesar 

0,6 ºC setiap kenaikan ketinggian (elevasi) 100 meter. 

Kerapatan vegetasi memiliki hubungan yang erat dengan 

suhu permukaan tanah (SPT) dikarenakan rentang nilainya 

dipengaruhi oleh kondisi tumbuhan disekitarnya. Selain itu, 

karena area studi merupakan daerah potensi panas bumi 

dengan parameter SPT yang relatif cukup tinggi. Nilai 

kerapatan vegetasi didasarkan dari tutupan lahan yang 

dominan yaitu perkebunan, hutan dan semak belukar. 

Terdapat hubungan berkebalikan antara SPT dengan indeks 

vegetasi atau dapat dikatan semakin tinggi suhu permukaan 

tanah maka semakin rendah atau sedikit tumbuhan yang 

berada di sekitarnya (Firdaus, dkk, 2013). 

Tumbuhan hanya dapat hidup ditempat yang 

kondisinya cukup sesuai baginya dan jenis-jenis yang 

berbeda seringkali mempunnyai kebutuhan yang berbeda 

pula. Berarti bahwa kondisi setempat merupakan faktor-

faktor utama dalam membatasi jenis tumbuhan tertentu. 

Perbedaan di wilayah-wilayah penyusun permukaan bumi 

bila diperhatikan memiliki variabilitas yang sangat besar. 

Kenyataannya bahwa setiap wilayah adalah khas. Masing-

masing wilayah dan setiap jenis tumbuhanmempunyai 
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tempatnnya sendiri, ada yang menyebar luas dan ada juga 

yang endemik di suatu daerah (Polunin, 1994). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Kabupaten 

Malang. Pengambilan sampel dilakukan pada tiga 

ketinggian di 3 tempat atau lokasi yang berbeda yaitu pada 

ketinggian 0-100 mdpl di Pantai Ngliyep, pada ketinggian 

400-499 mdpl di daerah Sumbermanjing Wetan dan pada 

ketinggian 800-899 mdpl di daerah Karangploso. 

Pengujian sampel dilaksanakan di Laboratorium LSIH 

Universitas Brawijaya. Kegiatan dilaksanakan pada 

tanggal 17 Januari s/d 28 Maret 2017 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi dalam penelitian ini yaitu polen grains yang di 

dapatkan dari lebah yang sedang membawa polen yang 

selanjutnya di amati di Laboratorium LSIH Universitas 

Brawijaya  

3.2.1 Bahan Penelitian 

a. Air gula 20%  : air gula yang di dapatkan dari 

campuran gula 20 g dan air 80 ml 

b. polen tanaman  : Berasal dari tanaman berbunga di 

sekitar lokasi dengan radius 500 m 

 

3.2.2 Peralatan Penelitian 

a. Pengambilan polen grains : Polen trap buatan, 

   Solasi, Amplop, 

   Korek kuping, 

   nampan, kertas 
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   label, pulpen dan 

   koran 

b. Pengambilan polen tanaman : Amplop, korek 

   kuping, kertas 

   label, dan pulpen  

c. Pengamatan Warna polen : Object glas, cover 

  glas, yellow tip, 

  mikro pipet, 

  kertas label, 

  pulpen, tisu dan 

  mikroskop Nikon 

  eclips c-1  

d. Pengamatan Jenis polen : Object glas, cover  

  glas, yellow tip, 

  mikro pipet, kertas 

  label, pulpen, tisu 

  dan mikroskop Nikon 

  eclips c-1 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian percobaan. Rancangan yang digunakan adalah 

RAL dengan 3 perlakuan dan 8 ulangan. Perlakuan yang 

digunakan adalah: 

P1 : Ketinggian 0-100 mdpl di Pantai Ngliyep 

P2 : Ketinggian 400-499 mdpl di Sumbermanjing Wetan 

P3 : Ketinggian 800-899 mdpl di Karangploso 
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Model yang digunakan adalah sebagai berikut, 

 Yij = µ + ai + eij (Yitnosumarto, 1990) 

 Keterangan: 

Yij : Nilai pengamatan warna dan jenis polen lebah madu 

A. cerana ke P1= Ketinggian 0-100 m dpl, P2= 400- 499 m dpl, P3= 

Ketinggian 800-899 m dpl dan ulangan ke 1-8 

µ : Nilai tengah umum 

ai : Pengaruh ketinggian ke P1= Ketinggian 0-100 m dpl, P2= 400- 499  

                    m dpl, P3= Ketinggian 800-899 m dpl 

eij  : Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke P1= 

Ketinggian 0-100 m dpl, P2= 400- 499 m dpl, P3= Ketinggian 800-899 m dpl dan 

ulangan ke 1-8 

Adapun tahapan penelitian, sebagai berikut: 

3.3.1 Persiapan Penelitian 

1. Survey Lokasi dan Pemilihan Lokasi berdasarkan 

Ketinggian 

Survey lokasi dilakukan dengan mencari informasi 

terkait ketinggian di daerah Kabupaten Malang dari 

PT. Kembang Joyo Sriwijaya yang kemudian di ukur 

ketinggiannya menggunkan altimeter sehingga 

didapatkan tiga lokasi penelitian dengan ketinggian 

yang sesuai sebagai berikut: 

P1  : Ketinggian 0-100 mdpl di Pantai Ngliyep 

   dengan ketinggian 0 mdpl yang dilakukan 

   pada tanggal 17 Januari 2017 

P2  : Ketinggian 400-499 mdpl di Sumbermanjing 

   Wetan dengan ketinggian 423 mdpl 

   yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2017 

P3  : Ketinggian 800-899 mdpl di Karangploso 

   dengan ketinggian 873 mdpl yang 

   dilakukan pada tanggal 17 Januari 2017 
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2. Pembuatan Skala Warna 

 Skala warna dibuat oleh peneliti berdasarkan Pollen 

Identification Cards oleh Kirk (2010). 

3. Penentuan Sampel Polen Lebah Madu 

Sampel polen yang diambil adalah polen yang telah 

jatuh dari pollen trap buatan. 

4.Penentuan Sampel Polen Tanaman/Tumbuhan Pakan 

   Lebah Madu 

Sampel yang diambil adalah semua tanaman yang 

berada disekitar lokasi perlebahan dengan radius 500 

m yang telah ditentukan dan berdasarkan Saepudin 

(2011) yang menyatakan jarak jelajah lebah A. cerana 

kurang dari 1 km. 

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian 

seperti disajikan pada Gambar 3 sebagai berikut: 
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Gambar 3. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Secara detail, prosedur pelaksanaan penelitian dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pengukuran Suhu Lingkungan dan Kelembaban 

Pengukuran suhu dan kelembaban lingkungan 

menggunakan thermohygrometer Innotech. 

Thermohygrometer merupakan alat pengukuran suhu 

Pengukuran suhu dan kelembaban 

Pengumpulan  

sampel polen lebah 

Pengumpulan  sampel polen 

tanaman pakan lebah 

Pengamatan warna 

dan jenis polen lebah 

madu 

Pengamatan jenis polen 

tanaman 

0-100 mdpl di Pantai Ngliyep 

400-499 mdpl di Sumbermanjing Wetan 

800-899 di Karangploso 

Lokasi Penelitian 
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dan kelembaban yang akurat (Sofyan, 2016). Adapun 

cara pengukuran suhu dan kelembaban dengan cara 

alat thermohygrometer diletakkan ditanah yang akan 

diukur suhu serta kelembabannya, kemudian 

menunggu selama tiga hingga lima menit. Selanjutnya 

mengamati skala yang muncul pada 

thermohygrometer, angka yang diatas menunjukkan 

suhu sedangkan angka yang dibawah menunjukkan 

kelembaban. Pengukurannya dilakukan pada saat pagi 

hari saat penelitian berlangsung. 

yaitu: 

 

2. Pengumpulan Sampel Polen Lebah 

Pengumpulan sampel polen dilakukan dengan 

mengambil 8 polen grain yang dibawa oleh lebah 

pekerja menggunakan pollen trap kemudian polen 

yang jatuh dari pollen trap  diambil dan dimasukkan 

ke amplop (Muntamah, 2009). Sampel polen yang 

telah diambil kemudian dibawa ke laboratorium LSIH 

Universitas Brawijaya untuk diamati. 

3. Pengumpulan Sampel Polen Tanaman Pakan Lebah 

Pengumpulan polen tanaman pakan lebah dilakukan 

dengan cara mengambil polen tanaman lebah yang 

berada di radius maksimal 500 m dari setup. Tanaman 

yang berada pada radius yang telah ditetapkan 

kemudian diambil polennya dan dimasukkan ke 

amplop (Muntamah, 2009). Bagian tanaman berupa 

batang, daun, dan bunga juga difoto untuk 

menentukan nama tanaman yang nantinya 

dibandingkan dengan Buku Tropical Plants 

(Anonimus, 1999). 
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4. Pengamatan Tanaman Pakan Lebah Madu 

Polen tanaman pakan lebah yang telah diambil 

kemudian dirontokkan dan diencerkan dengan air 

gula 10 µL. Sampel polen tersebut, selanjutnya 

diamati dan difoto yang nantinya digunakan sebagai 

pembanding untuk penentuan warna dan jenis polen 

lebah madu A. cerana.  

5. Pengamatan Warna Polen Lebah Madu 

Warna polen diamati dengan mengindentifikasi warna 

polen dengan standart warna yang telah di buat. 

Sehingga penentuan warna polen  dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Polen diencerkan dengan air gula 10 µL 

2. Kemudian dilakukan  pengamatan dibawah 

mikroskop Nikon Eclipse C 1 

3. Apabila masih padat hasil pengenceran di atas 

diencerkan lagi dengan air gula 10 µL 

4. Kemudian, dilakukan pengamatan di bawah 

mikroskop dengan menggunakan deck glas dan 

dilakukan perbesaran  400x 

5. Apabila sudah jelas maka dilakukan pemotretan, 

pengamatan warna polen dan jenis polen. Hasilnya 

ditabulasi sebagai hasil pengamatan serta 

dibandingkan dengan standart warna polen yang 

telah di buat 

6. Pengamatan Jenis Polen Lebah Madu 

Pengamatan jenis polen berdasarkan morfologi polen 

dapat dilakukana dengan menggunakan mikroskop 

elektron (Fahn, 1982), namun dalam penelitian ini 

menggunakan mikroskop Nikon Eclipse C 1. Adapun 

tahapannya: 
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1. Polen diencerkan dengan air gula 10µL  

2. Diamati dibawah mikroskop Nikon Eclipse C 1 

3. Apabila tampak masih padat hasil pengenceran di 

atas diencernakan lagi dengan air gula 10 µL 

4. Diamati lagi di bawah mikroskop dengan 

menggunakan deck glas dan di lakukan perbesaran 

400x 

5. Apabila sudah jelas maka dilakukan pemotretan 

dan membandingkan dengan polen tanaman  

pakan lebah yang telah diamati sebelumnya 

6. Hasil pengamatan jenis polen lebah madu hasilnya 

ditabulasi sebagai hasil pengamatan 

3.4 Variabel yang Diamati 

1. Ketinggian Tempat 

Ketinggian tempat digunakan sebagai perlakuan yang 

dibagi menjadi tiga, yaitu perlakuan 1 di ketinggian 0-

100 mdpl, perlakuan 2 di ketinggian 400-499 mdpl, 

dan perlakuan 3 di ketinggian 800-899 mdpl. 

Ketinggian tempat diukur dengan cara mengaktifkan 

GPS smartphone dan altimeter di lokasi penelitian.  

2. Suhu dan kelembaban lingkungan perlebahan 

Suhu dan kelembapan di lingkungan perlebahan di 

ukur dengan cara menggunakan alat dengan merk 

Innotech yang di letakkan di area sekitar perlebahan 

3. Warna polen lebah 

Polen lebah madu yang telah diambil dan diencerkan 

serta diamati di bawah mikroskop warna dicocokan 

dengan warna polen pada standart warna yang telah di 

tentukan. Selanjutnya dihitung jumlah warna polen 

yang teramati di bawah mikroskop. 
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4. Jumlah jenis polen,  

a. Jenis polen ditentukan dengan mengamati bentuk 

morfologis polen dengan menggunakan 

mikroskop yang kemudian dibandingkan dengan 

polen tanaman yang telah dilihat sebelumnya 

untuk menghitung jumlah jenis polen. 

b. Jumlah jenis polen dihitung berdasarkan jumlah 

polen yang tampak pada obyek deck glas  

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh, dianalisis menggunakan Analisis sidik 

ragam  seperti Tabel 2. 

 

Tabel 2. Analisis ragam nilai pengamatan warna dan jenis 

perlakuan ke P1= Ketinggian 0-100 m dpl, P2= 400- 499 m dpl, P3= 

Ketinggian 800-899 m dpl dan ulangan ke 1-8 
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Selanjutnya apabila terjadi pengaruh yang nyata maka 

dilanjutkan dengan  Uji Beda Nyata Terkecil (BNT), 

menurut Mattjik dan Sumertajaya (2002) uji BNT dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

 α   : taraf nyata 

 t   : nilai t tabel 

 db galat : derajat bebas galat 

 KTG : kuadrat tengah galat 

 n   : banyaknya ulangan 

3.6 Batasan Istilah 

1. Corbicula  : Keranjang serbuk sari pada kaki 

                             belakang 

2. Nektar   : Cairan manis kaya dengan gula 

                              yang diproduksi bunga dari 

                              tumbuh-tumbuhan sewaktu mekar 

                              untuk menarik kedatangan hewan 

                              penyerbuk seperti serangga 

3. Polen    :  Merupakan sel gamet jantan pada 

                              bunga 

4. Sarang    : Lubang berbuntuk heksagonal  

                              yang ditempati oleh lebah untuk 

                              menyimpan madu, polen, royal 

                              jelly dan untuk perkembangbiakan 

                              anakan. 

5. Worker jelly  :  Jelly pekerja yang disekresikan 

                               dari kelenjar yang menghasilkan 

                                royal jelly 

  BNT α = tα (db galat) × (√2KTG/n) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Geografis di Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yaitu 

di Pantai Ngliyep, Sumbermanjing Wetan dan 

Karangploso yang terletak di Malang Raya.Tiga tempat 

tersebut merupakan lokasi yang ketinggiannya sudah 

sesuai dengan keperluan penelitian yaitu 0-100 mdpl, 400-

499 mdpl, dan 800-899 mdpl. 

        Gambar 4. Dokumentasi Altimeter di Tempat Penelitian 

                          A. Pantai Ngliyep, B. Sumbermanjing Wetan, 

                          C. Karangploso 

A B C 
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Berdasarkan  letak geografis Kabupaten Malang, luas 

wilayah Kabupaten  Malang adalah 3,534,86 km2 dan 

terdiri dari 33 kecamatan.  Tiga tempat penelitian tersebut 

yang berada di Kabupaten Malang memiliki kondisi 

geografis yang berbeda. Pantai Ngliyep merupakan pantai 

yang memiliki hamparan pasir yang putih dan bersih serta 

memiliki ombak yang besar. Selain itu, terdapat gunung, 

bukit, lembah dan kampung nelayan. Curah hujan di panati 

ngliyep adalah 401-500 mm. Kondisi geografis di 

Sumbermanjing Wetan yaitu merupakan daerah dataran 

tinggi perbukitan kapur, di bagian tengah, utara dan timur 

merupakan daerah lembah, sementara daerah ujung paling 

selatan terbentang laut dan pantai, curah hujan di 

Sumbermanjing Wetan yaitu 301 - 400 mm, sedangkan 

keadaan geografis di Karangploso yaitu perbukitan dengan 

curah hujan 301- 400 mm (Baswarsiati, dkk, 2012; Noor, 

2012; IUWASH, 2012). 

4.2 Pengaruh Ketinggian terhadap Suhu dan Kelembaban 

Berdasarkan  kondisi saat di lapang, setiap ketinggian 

memiliki perbedaan suhu dan kelembaban, pada P1 yaitu 

Pantai Ngliyep dengan ketinggian 0 mdpl memiliki suhu 

24,1o C dengan kelembaban 63%, sedangkan pada P2 

Sumbermanjing Wetan dengan ketinggian 423 mdpl 

memiliki suhu 27,5o C dengan kelembaban 83%, dan pada 

P3 Karangploso dengan ketinggian 873 mdpl memiliki 

suhu 23,5o C dengan kelembaban 84 %.  
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   Gambar 5. Pengukuran suhu dan kelembaban di lokasi 

                            penelitian A. Pantai Ngliyep, 

                            B. Sumbermanjing Wetan, C. Karangploso 

 

Menurut (Firdaus dkk, 2013) suhu udara akan 

mengalami penurunan sebesar 0,6 ºC setiap kenaikan 

ketinggian 100 meter. Pengukuran suhu yang dilakukan di 

Pantai Ngliyep (P1) dengan ketinggian 0 mdpl memiliki 

suhu 24,1 ºC, lebih rendah jika dibandingkan dengan 

pengukuran suhu yang dilakukan di Sumbermanjing 

Wetan (P2) yaitu 27,5 ºC dengan ketinggian 423 mdpl. 

Suhu di di Karangploso (P3) adalah 23,5 ºC dengan 

ketinggian 873 mdpl. Kelembaban udara dari ketiga lokasi 

penelitian memiliki perbedaan yakni untuk P1 adalah 63%, 

P2 83%, dan P3 84% dan semakin tinggi dengan 

bertambahnya ketinggian. Suhu dan kelembaban udara 

selain dipengaruhi oleh ketinggian juga dapat dipengaruhi 

oleh faktor lain, yakni faktor cuaca. Faktor cuaca dapat 

mempengaruhi suhu dan juga kelembaban. Cuaca cerah 

dan cuaca panas dapat meningkatkan suhu dan membuat 

A B C 
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kelembaban akan menurun. Sebaliknya, jika cuaca sedang 

berawan, dingin maupun hujan suhu dapat menurun dan 

kelembaban akan meningkat (Rohmah, 2013; Winardi 

2014). Pengukuran suhu pada P1 yang lebih rendah 

daripada P2 disebabkan karena pada pengukuran suhu di 

P1 cuaca sedang berawan dan sehari sebelum pengukuran 

dilakukan lokasi Pantai Ngliyep diguyur hujan. 

4.3 Pengaruh Ketinggian Tempat dengan Jumlah Jenis 

Polen 

Hasil Pengamatan jumlah  jenis polen pada berbagai 

ketinggian tempat tampak seperti Lampiran 3. Berdasarkan 

analisis ragam, ternyata tidak ada pengaruh (Fhitung< Ftabel), 

adapun rataan jumlah jenis polen seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan Jumlah Jenis Polen 

Perlakuan Rataan 

P1 4,50±1,41 

P2 3,75±1,28 

P3 4,38±2,56 

    Sumber: Data primer diolah (2017) 

Berdasarkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa rataan 

jumlah jenis polen tertinggi adalah  P1, sedangkan yang 

terendah adalah P2, namun P3 lebih tinggi di bandingkan 

dengan P2, karena setiap lebah lebih suka dengan polen 

yang tersedia di lokasi pada berbagai ketinggian yang 

artinya jenis polen yang dapat diambil oleh lebah di 

dataran rendah jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan 

dengan dataran tinggi dan polen yang banyak diambil oleh 

lebah saat penelitian adalah jenis pepohonan. Ketinggian 

tempat tidak berpengaruh pada jumlah jenis polen 

dikarenakan ketiga tempat memiliki letak astronomis yang 
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berupa garis lintang dan garis bujur yang mirip, ketiga 

lokasi penelitian memiliki letak astronomis yakni pada 

lokasi P1 Pantai Ngliyep 112o25’32” BB dan -8o23’3” LS, 

pada lokasi P2 Sumbermanjing Wetan 112o40’33” BB dan 

8o15’10” LS, dan untuk P3 Karangploso 112o34’26” BB 

dan 7o51’18” LS.  Dilihat dari letak astronomis, ketiga 

lokasi termasuk dalam iklim tropis yang merupakan 

kawasan yang ideal untuk pengembangan polen, yang akan 

mempengaruhi jumlah jenis polen (Wen, et al., 2013). 

Namun kalau diperhatikan P1-P2 mempunyai selisih 

relatif 20% , sedangkan P2-P3 mempunyai selisih relatif 

16%, sehingga walaupun tidak berbeda perlu 

diperhitungkan dalam penempatan usaha perlebahan, 

adapun bentuknya seperti Gambar 6.  

 

Gambar 6. Selisih relatif jumlah jenis polen 
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Hasil penelitian yang menunjukkan tidak ada beda 

pengaruh ketinggian dapat juga dipengaruhi oleh suhu dan 

curah hujan di ketiga lokasi penelitian. Suhu dan curah  

hujan di lokasi penelitian P1 yakni Pantai Ngliyep, 

Kecamatan Donomulyo adalah 24,1o C dan curah hujan 

401-500 mm, lokasi P2 atau Sumbermanjing Wetan  

memiliki suhu 27,5o C  dengan curah hujan 301-400 mm, 

dan lokasi penelitian yang ketiga atau P3 yaitu 

Karangploso dengan suhu 23,5 o C  dan curah hujan 301-

400 mm, dapat berefek pada polen baik tahunan maupun 

harian (Makra, et al., 2015). Suhu dan curah hujan 

mempengaruhi jumlah polen yang dibawa oleh lebah yang 

akan berpengaruh pada jumlah jenis polen (Jivan, et al., 

2011).  

Sehingga jumlah jenis polen yang dibawa oleh madu 

A. cerana tidak dipengaruhi oleh ketinggian, karena 

walaupun ketinggian berbeda jika suhu dan curah hujan 

memiliki kesamaan, maka jumlah jenis polen akan 

memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda. 

4.4 Pengaruh Ketinggian Tempat dengan Jumlah Warna 

Polen 

Hasil Pengamatan jumlah  warna polen pada berbagai 

ketinggian tempat tampak seperti Lampiran 4. Berdasarkan 

analisis ragam, ternyata tidak ada pengaruh (Fhitung< Ftabel) 

adapun rataan jumlah warna polen seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan Jumlah Warna Polen 

Perlakuan Rataan 

P1 3,38±1,06 

P2 2,63±1,19 

P3 3,13±1,36 
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    Sumber: Data primer diolah (2017) 

 

Berdasarkan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa rataan 

jumlah warna polen yang memiliki variasi warna tertinggi 

terdapat pada P1, sedangkan jumlah warna polen terendah 

terdapat pada P2, namun P3 lebih tinggi di bandingkan 

dengan P2. Jumlah warna polen menunjukkan bahwa 

ketinggian tempat tidak berpengaruh karena setelah 

dilakukan pengamatan ternyata warna polen dipengaruhi 

oleh jenis tanaman, karena setiap tanaman memiliki warna 

tersendiri. Namun warna yang paling banyak terdapat saat 

penelitian adalah warna kuning pucat. Jika dihitung selisih 

relatif dari warna polen P1-P2 mempunyai selisih relatif 

28%, sedangkan pada P2-P3 memiliki selisih relatif 19%, 

adapun bentuknya seperti pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Selisih relatif warna polen 
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Hasil penelitian yang menunjukkan tidak ada beda 

pengaruh ketinggian dapat dipengaruhi oleh jenis tanaman 

karena setelah di lakukan pengamatan setiap jenis tanaman 

memiliki warna tersendiri, sedangkan jenis tanaman 

dipengaruhi oleh suhu, sinar matahari, air, udara, dan unsur 

hara (Hardjowigeno, 2003). Bunga yang diambil oleh 

lebah A. cerana bergantung pada waktu pemekaran bunga. 

Pemekaran bunga akan dipengaruhi oleh suhu (Jivan, et 

al., 2011). Saat penelitian P1 yang berlokasi di Pantai 

Ngliyep, Kecamatan Donomulyo dan P3 yang berlokasi di 

Karangploso yang memiliki suhu berurutan 24,1o C dan 

23,3o C memiliki rataan 3,38 dan 3,13, sedangkan pada P2 

yang berlokasi di Sumbermanjing Wetan dengan suhu 

27,5o C memiliki rataan 2,63. Hasil dari pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa walaupun tidak terdapat pengaruh 

ketinggian terhadap jumlah warna polen, namun hasil 

dengan suhu yang lebih tinggi yakni di lokasi penelitian P2 

memiliki rataan jumlah warna polen yang lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan P1 dan P3. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Tidak terdapat pengaruh ketinggian pada berbagai tempat 

di Kabupaten Malang pada warna dan jenis polen.yang 

dibawa oleh lebah madu A. cerana 

2. Warna yang disukai oleh lebah madu A. cerana adalah 

warna kuning pucat. Sedangkan, jenis polen yang 

disukai oleh lebah madu A. cerana adalah jenis 

peopohonan. 

5.2 Saran 

1. Jika akan dilakukan penelitian lanjutan terkait penelitian 

ini, disarankan untuk mengambil sampel bunga dengan 

area yang lebih luas, agar semua polen yang didapat dari 

sampel polen lebah dapat teridentifikasi semua. 

2. Perlu adanya penelitian terkait penelitian ini yang 

menggunakan A. melifera. 
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