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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki luas 

daratan seluas 193 juta hektar, dan hutan seluas 143 juta 

hektar, oleh sebab itu Indonesia memiliki potensi yang sangat 

tinggi untuk menjadi produsen perlebahan dunia salah satunya 

adalah lebah Apis mellifera (Ramadhan, 2014). Lebah Apis 

mellifera adalah jenis lebah yang tergolong jinak dan mudah 

dalam pemeliharaan. Apis mellifera ini dibudidayakan di 

Indonesia karena dapat menghasilkan produk yang sangat 

dibutuhkan untuk kehidupan manusia seperti didalam dunia 

kesehatan yaitu royal jelly, bee pollen, propolis, dan madu. 

Lebah membutuhkan sumber pakan berupa nektar dan tepung 

sari (pollen) yang berasal dari berbagai macam tumbuhan. 

Nektar merupakansumber energi bagi lebah. Nektar 

mengandung karbohidrat 3 – 87% seperti sukrosa, fruktosa 

dan glukosa. Sedangkan tepung sari atau polen adalah pakan 

lebah sumber protein, lemak, sedikit karbohidrat dan mineral. 

Tepung sari didapatkan dari sel kelamin atau anthera bunga 

jantan. Kandungan protein kasar dalam tepung sari bervariasi 

antara 8–40% atau rata-rata 23% (Budiwijono, 2012) 

Widiarti dan Kuntadi (2012) menyatakan bahwa 

sumber pakan yang terbatas merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi rendahnya produktivitas lebah madu.Selain itu 

menurut Sihombing (2000) Faktor lingkungan juga akan 

mempengaruhi intensitas pengumpulan tepung sari secara 

langsung maupun tidak langsung. Secara langsung tingkat 

pengumpulan tepung sari tergantung pada aktivitas dan 

kemampuan terbang lebah pekerja dan tingkat konsumsi 
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pakan. Jika kebutuhan protein tidak cukup, lebah madu tidak 

dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Budiwijono, 

2012). Indonesia merupakan negara yang memiliki dua musim 

yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dimana musim 

penghujan merupakan musim yang sulit bagi para peternak 

lebah,hal itu dikarenakan pada saat musim hujan 

berkepanjangan  akan  menyebabkan proses pertumbuhan  

bunga akan terganggu dan polen dialam pun tidak tentu 

adanya. Hal tersebut akan mengganggu pertumbuhan koloni 

lebah madu. Menurut Pusbahnas (2008) satu koloni lebah 

madu membutuhkan sekitar 50 kg polen per tahun dan sekitar 

separuh dari polen tersebut digunakan untuk pakan larva.. 

Ketika kebutuhan tersebut tidak tercukupi, maka pertumbuhan 

larva akan terganggu bahkan tidak menutup kemungkinan 

larva akan mati ataupun dimangsa lebah pekerja yang 

kekurangan pakan, dan apabila angka mortalitas tinggi pada 

larva lebah pekerja maka populasi suatu koloni juga ikut 

menurun. Hal tersebut sangat ditakutkan oleh para peternak 

lebah karena koloni lebah pekerja yang sedikit akan 

mengakibatkan polen alam yang dikumpulkan sedikit, 

memperlambat dalam perkembangan sarang, serta royal jelly 

yang dihasilkan untuk pakan lebah ratu sedikit. Oleh sebab itu, 

Peternak lebah biasanya akan melakukan penambahan pakan 

buatan berupa sirup gula untuk menggantikan ketersediaan 

pakan dialam, namun hal tersebut dianggap kurang karena 

sirup gula hanya memberikan asupan karbohidrat terhadap 

lebah tetapi tidak mendapatkan asupan  protein yang terdapat 

pada polen alami. Protein merupakan zat yang digunakan 

untuk membangun otot, kelenjar, dan jaringan-jaringan tubuh 

pada larva serta lebah muda. Somerville (2000) menyatakan 

bahwa lebah setidaknya membutuhkan 10 asam esensial 
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seperti threonin, valin, metionin, leusin, iso-leusin, fenilalanin, 

lisin, histidin, arginin, dan triptofan. 

Oleh sebab itu para peneliti terus melakukan 

pengembangan pakan tambahan untuk memenuhi kebutuhan 

asam esensial yang terkandung pada polen salah satunya 

seperti yang dilakukan oleh Winston et al. (1983) dengan 

mencampurkan tepung ikan haring dan ragi bir sebagai polen 

buatan. Salah satu bahan  yang belum diteliti berpotensi 

sebagai pakan lebah madu adalah kacang hijau, menurut Evita 

(2007) Kacang hijau (Vigna radiata,L.) merupakan salah satu 

tanaman leguminosae yang cukup penting di Indonesia setelah 

tanaman kedelai dan kacang tanah. Dalam setiap 100 gram biji 

kacang hijau mengandung 345 kal kalori, 22 gram protein, 1,2 

g lemak, 62,9 g karbohidrat, 125 mg kalsium, 320 mg fosfor 

6,7 mg besi, 157 SI vitamin A, 0,64 mg vitamin B 1, 6 mg 

vitamin C dan 10 g air. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah kacang hijau dapat digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan  pengganti polen yang dapat 

menunjang kebutuhan pakan larva lebah pekerja apabila 

ketersediaan polen dialam tidak mencukupi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Sampai saat ini pakan larva sangat bergantung pada 

ketersediaan polen alam. Sehingga ketika polen alam 

langka, pertumbuhan maupun perkembangan larva  

lebah cenderung buruk. Sementara kacang hijau 

banyak mengandung protein, tetapi belum diketahui 

peranannya sebagai pengganti polen.  

1.2.2 Selain itu juga belum diketahui formulasi yang tepat 

untuk pembuatan pakan pengganti polen dari tempe 

kacang hijau pada larva lebah pekerja Apis mellifera. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  : 

1.3.1 Mengetahui pengaruh pemberian tempe kacang hijau 

sebagai polen pengganti terhadap penampilan larva 

lebah pekerja Apis mellifera. 

1.3.2 Menemukan persentase tempe kacang hijau yang 

optimal pada pembuatan pakan pengganti bagi larva 

lebah pekerja Apis mellifera. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah :  

1.4.1 Sebagai informasi dan acuan bahwa polen alami dapat 

diganti dengan polen buatan dari  tempe kacang hijau.  

1.4.2 Untuk menetapkan persentase tempe kacang hijau 

yang optimal pada pembuatan pakan pengganti bagi 

larva lebah pekerja Apis mellifera. 
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1.5 Kerangka pikir 

Lebah Apis mellifera adalah jenis lebah yang 

tergolong jinak dan mudah dalam pemeliharaan. Apis mellifera 

ini dibudidayakan di Indonesia karena dapat menghasilkan 

produk yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia 

seperti didalam dunia kesehatan yaitu royal jelly,bee pollen, 

propolis, dan madu. lebah membutuhkan sumber pakan berupa 

nektar dan tepung sari (pollen) yang berasal dariberbagai 

macam tumbuhan. Keberadaan pakan tersebut dipengaruhi 

oleh musim, pada saat musim penghujan keberadaan polen 

dialam tidaklah mencukupi kebutuhan lebah madu. Oleh sebab 

itu dilakukan penelitian dengan membuat polen pengganti 

yang dapat diperoleh dari pencampuran tempe kacang 

hijau,gula,dan tepung sari alam, dari penelitian tersebut  

terdapat perbedaan pada penampilan larva jika pakan lebah 

tersebut diganti dengan polen pengganti. 
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Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

1.6 Hipotesis  

 Terdapat pengaruh pada penampilan larva lebah 

pekerja Apis mellifera yang mengkonsumsi polen 

pengganti berupa campuran tempe kacang hijau, gula, dan 

tepung sari alam. 

 

 

 


