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ABSTRACT 

 

Research was carried out at the PT. Restorasi 

Ekosistem Indonesia (Hutan Harapan), Bungku Village, 

District Bajubang, Batanghari Regency, Jambi Province. 

Objectives of research is to estimate larval weight through the 

length and width of bee larvae, to find out the magnitude 

relation of larval width and length with the weight of Apis 

dorsata larvae. The material used for this research is 20 Apis 

dorsata worker bee larvae which is still fresh. Method was 

used in this research was field study with weighing and 

measuring the length and width of bee larvae as a variable. 

Results showed that the formula can be used as an estimate 

larval weight because The larvae length was highly significant 

difference effect to the larvae weight. The larvae width was 

highly significant different effect against larval weight by the 

formula as a predictor formula of honey bee larvae weight 

through the larval width. The relation between the larvae 

weight with larval length very strong with the accuracy of 

formula 96.25%. Closeness of the relation between the larval 
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width with larval weight very strong with an accuracy of 

95.96%. The estimates formula of weight bee larvae through 

the length and width larvae of Apis dorsata can be use an 

estimator to knowing the appearance of colonies. 

 

Key word: Apis dorsata, estimates, weight of larvae, larvae 

length and width  
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RINGKASAN 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2012 di 

PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (Hutan Harapan), Desa 

Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, 

Provinsi Jambi. 

Tujuan dari pada penelitian yaitu untuk memprediksi 

bobot larva (mg) berdasarkan panjang (mm) dan lebar (mm) 

larva lebah, mengetahui besarnya hubungan panjang dan lebar 

larva terhadap bobot larva lebah madu Apis dorsata, 

mengetahui akurasi formula dari prediksi bobot larva yang 

telah diduga sebelumnya. Hasil dari penelitian diharapakan 

dapat digunakan sebagai metode atau cara menilai penampilan 

koloni berdasarkan bobot larva lebah madu Apis dorsata, 

sebagai alat atau formulasi prakiraan dalam mengetahui bobot 

larva lebah madu melalui panjang dan lebar larva lebah madu, 

penilaian akurasi formula dari prediksi bobot larva lebah 

madu. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 20 

larva lebah pekerja Apis dorsata yang masih segar tanpa 

diawetkan terlebih dahulu. Sampel larva Apis dorsata berasal 

dari satu sisiran sarang yang masih muda atau baru terbentuk 

beberapa hari dengan ciri warna lilin atau sisiran yang masih 
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putih. Sampel larva lebah madu dengan ciri-ciri posisi rebah 

pada dasar sel sarang diambil secara acak. Sampel yang paling 

tepi merupakan larva dengan umur yang paling muda setelah 

telur menetas dan seterusnya hingga batas akhir sisiran larva 

dan pupa. Sampel yang telah diambil dengan grafting tools 

untuk kemudian dilakukan penimbangan dalam satuan 

miligram dan pengukuran panjang dan lebar dalam satuan 

milimeter. Variabel yang diukur adalah: bobot larva lebah, 

panjang dan lebar larva lebah. Data dianalisis dengan analisis 

sidik regresi serta analisis korelasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan 

regresi dapat digunakan sebagai formula penduga bobot larva 

karena terdapat pengaruh panjang larva yang sangat nyata 

terhadap bobot larva lebah. Lebar larva juga berpengaruh 

sangat nyata terhadap bobot larva dengan persamaan regresi 

sebagai formula penduga bobot larva berdasarkan lebar larva 

lebah madu. Hubungan antara bobot larva dengan panjang 

larva sangat erat dengan akurasi sebesar 96,25%. Keeratan 

hubungan antara bobot larva dengan lebar larva sangat erat 

dengan akurasi sebesar 95,96%. 

Disimpulkan bahwa persamaan regresi bisa dijadikan 

sebagai formula penduga atau estimasi bobot larva lebah 

berdasarkan panjang atau lebar larva lebah madu Apis dorsata 

karena panjang dan lebar larva memiliki hubungan yang erat 

untuk menerangkan estimasi bobot larva lebah madu.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hubungan antara lebah madu dengan tanaman 

merupakan suatu bentuk saling ketergantungan yang saling 

menguntungkan di antara keduanya. Simbiosis mutualisme 

lebah madu sebagai pollinator alami membantu tanaman yang 

sedang berbunga dalam proses penyerbukan. Lebah madu 

membantu proses penyerbukan berbagai macam tumbuhan, 

baik tanaman budidaya, maupun tumbuhan liar. Lebah madu 

merupakan pollinator yang sangat efektif dan effisien 

(Widowati, 2013). Kesukaannya akan nektar dan serbuk sari 

membantu tumbuhan untuk terjadinya penyerbukan silang dan 

penyebaran serbuk sari. Lebah madu melakukan penyerbukan 

dalam rangka mencari bahan makanan untuk persediaan di 

dalam sarang. Tanaman menyediakan sumber pakan dan 

bahan lain yang dibutuhkan lebah madu seperti nektar, polen, 

propolis, honey dew, serta air. Ketersediaan sumber pakan di 

hutan merupakan faktor penting bagi koloni Apis dorsata. 

Tanaman di hutan yang berbunga secara tidak bersamaan 

menjadikan Apis dorsata pekerja harus berburu sumber pakan 

untuk koloni.  

Bertoni (2013) menyebuktkan bahwa 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 ketahun melalui hasil 

produksi madu di masing-masing wilayah. Kemampuan 
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produksi madu yang dihasilkan lebah Apis dorsata lebih besar 

bila dibandingkan lebah ternak lain berdasarkan ukuran lebah, 

ukuran sarang dan kemampuan produksi madu yang 

dihasilkan. Sulitnya menjaga ketersediaan pakan di dalam 

sarang menjadikan koloni Apis dorsata sering berpindah untuk 

membuat sarang yang baru. Sarang-sarang baru tersebut 

biasanya dibangun di daerah yang melimpah akan bahan 

makanan sehingga sering sekali ditemui sarang kosong yang 

telah ditinggal oleh koloni. Tidak selamanya sarang Apis 

dorsata berada di dekat sumber pakan, namun lebah madu liar 

tersebut daya jelajahnya cukup luas dalam mencari bahan 

makanan. Sifat berpindah tersebut bisa juga karena adanya 

gangguan yang mengancam koloninya serta kondisi lain yang 

memaksa koloni lebah madu harus berpindah.  

Terdapat tiga kasta lebah di dalam satu koloni yakni 

seekor ratu, lebah jantan dan lebah betina pekerja. Tugas ratu 

di dalam sarang menghasilkan atau memproduksi telur 

sepanjang hidupnya. Telur dihasilkan dari perkawinan dengan 

lebah jantan. Produksi telur lebah ratu per hari mencapai 

ribuan pada saat musim berbunga atau pakan sedang 

melimpah. Telur lebah yang ditetaskan oleh ratu akan tumbuh 

manjadi lebah betina pekerja dan juga jantan untuk proses 

regenerasi, hal tersebut disebabkan umur lebah pekerja dan 

jantan yang hanya dalam hitungan hari dan ratu yang mampu 

hidup bertahun-tahun. 

Bobot telur lebah yang berbeda akan tumbuh menjadi 

individu yang berbeda di dalam koloni. Telur lebah yang 

paling berat akan tumbuh manjadi ratu. Telur lebah dengan 

bobot yang kecil biasanya akan tumbuh menjadi larva betina 

pekerja, sedangkan telur dengan bobot yang lebih besar akan 
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tumbuh menjadi larva jantan. Tan (2006) menyebutkan bahwa 

bobot dari ratu, lebah jantan dan pekerja yang sangat berbeda. 

Rasio bobot lebah ratu: drone: worker adalah 1,70: 1,05: 1,00.  

Panjang dan lebar Apis dorsata merupakan suatu 

dimensi yang mungkin bisa dilihat dari larva. Larva lebah 

yang melingkar di dasar sel sarang ketika diletakkan di 

permukaan akan berbentuk menyerupai ulat dewasa. Bentuk 

larva yang pipih dan menggelembung dapat diukur dengan 

mudah panjang dan lebarnya.  

Berdasarkan sifat biologi dan kondisi lingkungan 

tersebut Apis dorsata belum bisa dibudidayakan secara intensif 

sesuai keinginan kita. Sifatnya yang defensif membuat para 

pemburu madu sering mendapatkan sengatan yang hebat dari 

koloni lebah. Lebah madu tersebut akan menyerang secara 

bersamaan dan ganas ketika merasa terusik. Satu sengatan dari 

seekor lebah pekerja akan mengundang kawanan lebah untuk 

menyerang lawannya sehingga sulit untuk dilakukan 

pengamatan secara langsung dari jarak yang sangat dekat. 

Pengamatan tentang biologi Apis dorsata biasanya dilakukan 

setelah madu dipanen oleh pemburu. Lebah yang telah mati 

karena perlakuan pemburu sering dijadikan sebagai sampel 

penelitian untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. 

Begitu juga dalam penelitian ini yang dilakukan setelah 

pemanenan untuk diukur panjang dan lebar larva guna 

menentukan estimasi bobot larva lebah madu Apis dorsata. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1) Salah satu penilaian terhadap penampilan koloni lebah 

madu dapat dilakukan dengan cara memperhatikan bobot 

larva lebah. penimbangan bobot larva lebah Apis dorsata 

sulit dilakukan apabila tidak mengambil dari koloni yang 

ada secara langsung.  

2) Penimbangan larva lebah di dalam hutan masih sulit 

dilakukan karena lokasi sarang yang jauh dari jalan hutan.  

3) Peralatan yang digunakan untuk melakukan penimbangan 

larva lebah juga dapat merepotkan atau menyulitkan 

dalam mengukur penampilan koloni lebah madu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Memprediksi bobot larva berdasarkan panjang dan lebar 

larva lebah madu Apis dorsata.  

2) Mengetahui adanya hubungan panjang dan lebar larva 

terhadap bobot larva lebah madu Apis dorsata. 

3) Mengetahui akurasi formula dari prediksi bobot larva 

yang telah diduga sebelumnya. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapakan dapat digunakan untuk: 

1) Metode atau cara menilai penampilan koloni berdasarkan 

bobot larva lebah madu Apis dorsata. 

2) Alat atau formulasi prakiraan dalam mengetahui bobot 

larva lebah madu melalui panjang dan lebar larva lebah 

madu. 

3) Penilaian akurasi formula dari prediksi bobot larva lebah 

madu. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Koloni Apis dorsata dari genus Apis merupakan 

serangga penghasil madu yang berguna bagi kehidupan 

manusia. Produk lain dari Apis dorsata yang populer untuk 

dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh manusia selain madu ada 

juga lilin, propolis, pollen, dan juga royal jelly. Lilin lebah 

atau bee wax merupakan hasil terbanyak dari sisiran sarang 

Apis dorsata. Hasil lilin tersebut erat hubungannya dengan 

ukuran sarang Apis dorsata yang mempunyai panjang hingga 

dua meter dan lebar satu meter bahkan bisa lebih besar lagi. 

Hasil madu Apis dorsata mencapai angka 10-20 kg per koloni 

per tahunnya (Hadisoesilo, 2001). Apis dorsata bermanfaat 

juga sebagai pollinator alami di lingkungan tempat 

bersarangnya seperti hutan lindung dan hutan industri. 

Hingga sekarang belum banyak informasi atau 

penelitian tentang Apis dorsata yang berasal dari Indonesia. 

Penelitian lebih banyak dilakukan untuk jenis Apis mellifera 

yang pada dasarnya adalah lebah madu impor yang berasal 

dari Eropa. Lebah madu Apis mellifera lebih mudah untuk 

dilakukan penelitian karena sifatnya yang tidak terlalu agresif. 

Apis dorsata akan menjadi lebih agresif dan defensif apabila 

koloni mendapat ancaman dari luar.  

Pelestarian lingkungan sangat penting dalam 

mendukung kehidupan Apis dorsata yang bergantung dari 

alam. Sumber pakan yang melimpah menjadi daya tarik Apis 

dorsata untuk tetap bertahan di lingkungan tersebut. Apis 

dorsata akan bermigrasi ke tempat lain apabila sumber pakan 

berkurang dan lingkungan tidak nyaman sehingga 

perkembangan koloni terhambat, produksi madu berkurang, 

larva tidak bisa tumbuh dengan baik, lebah pekerja sulit 
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mencari bahan pakan dan sarang tidak bisa berkembang untuk 

pupa yang sudah dewasa. 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 ketahun, melalui hasil produksi madu di masing-

masing wilayah (Bertoni, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan metode 

alternatif untuk melihat perkembangan Apis dorsata dalam 

rangka memprediksi penampilan koloninya. Pertumbuhan Apis 

dorsata dari telur manjadi imago atau lebah dewasa dapat 

dilihat langsung dalam sisiran sarang. Ratu Apis dorsata 

membutuhakan waktu sekitar 17 hari, 19 hari untuk lebah 

betina pekerja, dan 23 hari untuk lebah jantan (Tan, 2006). 

Lebah pekerja sebagai penghuni yang paling banyak dari 

ketiga kasta tersebut lebih mudah untuk dilakukan pengamatan 

penampilan koloni. Berdasarkan bobot larva dapat 

diprediksikan bahwa koloni berkembang dengan baik atau 

tidak. Morse and Hooper (1985) dalam Junus (2012) 

menyebutkan bahwa hal tersebut disebabkan karena fluktuasi 

dari populasi dan  anakan lebah tergantung pada persediaan 

pakan yang terdapat di alam. 
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian  

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir maka dapat dibuat 

hipotesis yaitu  

1. Panjang dan lebar larva memiliki berpengaruh positif 

terhadap bobot larva lebah madu Apis dorsata.  

2. Panjang dan lebar larva memiliki korelasi yang erat 

dengan bobot larva lebah madu Apis dorsata. 

 

 

Apis dorsata 

 

Liar dan agresif 

 

Produksi lilin dan madu tinggi 

 

Penampilan koloni 

Bobot larva 

Bobot larva riil 
(penimbangan) 

Estimasi Bobot larva 
(panjang dan lebar) 

- Peralatan 
- Lokasi  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Estimasi dan Hubungan 

Estimasi adalah menaksir ciri-ciri tertentu dari 

populasi atau memprakirakan nilai populasi (parameter) 

dengan memakai nilai sampel (statistik). Dugaan (Estimate) 

merupakan nilai spesifik atau kuantitas daripada sebuah 

statistik. Setiap statistik berupa mean sampel, persentase 

sampel, varians sampel, dan lain-lain yang digunakan untuk 

menduga sebuah parameter disebut juga dengan penduga atau 

estimator. Berdasarkan analisis statistika populasi dapat 

disimpulkan. Kenyataannya, mengingat berbagai faktor untuk 

keperluan tersebut diambil sebuah sampel yang representatif 

dan berdasarkan hasil analisis terhadap data sampel 

kesimpulan mengenai populasi dibuat. Cara pengambilan 

kesimpulan tentang parameter berhubungan dengan cara-cara 

menaksir harga parameter, sehingga harga parameter 

sebenarnya yang tidak diketahui akan diestimasi berdasarkan 

statistik sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan.  

(Harinaldi, 2009).  

Sifat atau ciri estimator yang baik adalah tidak bias, 

efisien dan konsisten. Harinaldi (2009) menyebutkan bahwa 

pendugaan (Estimation) merupakan keseluruhan proses yang 

menggunakan sebuah penduga untuk menghasilkan sebuah 

dugaan daripada parameter. Terdapat dua jenis pendugaan 

yang digunakan untuk menentukan sebuah parameter. 

Pendugaan tunggal atau point estimation merupakan angka 

tunggal yang digunakan untuk menduga sebuah parameter 

populasi. Pendugaan interval atau interval estimation adalah 
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sebaran nilai-nilai yang digunakan untuk menduga sebuah 

parameter populasi.  

Persamaan regresi estimasi merupakan persamaan 

regresi yang digunakan untuk membuat taksiran mengenai 

nilai variabel terikat, yaitu suatu formula matematis yang 

menunjukkan hubungan keterkaitan antara satu atau beberapa 

variabel yang nilainya sudah diketahui dengan satu variabel 

yang nilainya 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 kita untuk membuat perkiraan 

nilai variabel tersebut pada nilai tertentu variabel yang 

mempengaruhinya (Rencher, 2002). 

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. Regresi linier sederhana adalah 

analisis regresi yang melibatkan hubungan fungsional antara 

satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Variabel 

terikat merupakan variabel yang nilainya selalu bergantung 

dengan nilai variabel lain. Variabel terikat dalam hal ini yang 
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nilainya selalu dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan 

variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak bergantung 

pada nilai variabel lain. Variabel terikat dinotasikan dengan Y, 

sedangkan variabel bebas dinotasikan dengan X. Hubungan-

hubungan tersebut dinyatakan dalam model matematis yang 

memberikan persamaan-persamaan tertentu (Anonymous, 

2010
b
). 

Analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Variabel dependen diasumsikan  random/ 

stokastik, yang berarti mempunyai distribusi probabilistik. 

Variabel independen atau bebas  diasumsikan memiliki nilai 

tetap (dalam pengambilan sampel yang berulang). Analisis 

korelasi bertujuan untuk mengukur  kekuatan  asosiasi 

(hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak 

menunjukkan hubungan fungsional atau dengan kata lain, 

analisis  korelasi tidak membedakan  antara  variabel dependen 

dengan variabel independen. Teknik estimasi variabel 

dependen yang melandasi analisis regresi disebut Ordinary 

Least Squares (pangkat kuadrat terkecil biasa). Metode OLS 

diperkenalkan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss, seorang 

ahli matematika dari Jerman. Inti metode OLS adalah 

mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan 

jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis 

tersebut. Korelasi menyatakan derajat hubungan antara dua 

variabel tanpa memperhatikan variabel mana yang menjadi 

peubah. Karena itu hubugan korelasi belum dapat dikatakan 

sebagai hubungan sebab akibat (Gujarati, 2003). 
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2.2 Lebah Madu Apis dorsata 

Lebah madu adalah insekta sosial yang selalu hidup 

dalam suatu keluarga besar yang disebut koloni lebah. Setiap 

sarang hanya dihuni oleh satu koloni yang  memiliki sifat 

polimer anatomis, fisiologi, dan fungsi biologis antara satu 

strata dengan strata lainnya. Satu koloni Apis dorsata hanya 

terdapat satu ratu lebah, beberapa ratus lebah jantan, beberapa 

puluh ribu lebah pekerja, ditambah penghuni dalam bentuk 

telur, larva dan pupa (Sihombing, 2005). 

Lebah madu termasuk ke dalam serangga bangsa 

Hymenoptera, nama kelompok familinya adalah Apidae. 

Lebah madu merupakan serangga sosial yang hidup 

berkelompok, dengan jumlah individu yang sangat banyak, 

dan membuat sisiran sarang sebagai tempat hidupnya. Koloni 

lebah madu hidup di dalam sarangnya dengan seekor ratu yang 

berjenis kelamin betina, ratusan ribu lebah pekerja betina, dan 

ratusan lebah pejantan. Setiap anggota kasta lebah madu 

mempunyai tugas khusus yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup koloninya. Madu merupakan produk 

utama dari genus Apis yang dimanfaatkan oleh manusia. 

Produk lain dari Apis yaitu lilin, propolis, royal jelly dan juga 

polen serta masih banyak lagi manfaat dari lebah madu 

tersebut (Hadisoesilo, 2001). 

Kehidupan lebah madu sama dengan organisme lain 

yaitu dipengaruhi oleh lingkungan seperti faktor biotik dan 

abiotik. Faktor biotik berupa keanekaragaman tanaman 

penghasil nektar dan tepung sari (pollen), serta hama dan 

penyakit. Faktor abiotik berupa temperatur, kelembaban udara, 

curah hujan  dan lama penyinaran. Faktor lingkungan akan 
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mempengaruhi aktivitas hidup, keadaan makanan di alam, dan 

perkembangan populasi (Sihombing, 2005). 

 

2.3 Perkembangan Hidup Lebah Madu 

Lebah madu mengalami metamorfosis lengkap. Proses 

metamorfosis lebah madu terjadi 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
a
). Ratu perawan baru berkembang dalam 

sel sarang dibesarkan melalui pemberian royal jelly oleh lebah 

pekerja. 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). 

Tabel 1. Lama perkembangan kasta lebah madu, panjang 

tubuh dan bobot tetasan (Stone, 2006) 

Jenis 

Rata-rata Periode 

Perkembangan  

(hari sampai 

kemunculan) 

Panjang 

tubuh 

(mm) 

Bobot 

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 
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2.3.1 Telur 

Kehidupan dimulai dengan telur yang ditelurkan 

dalam sel sisiran lebah. Carreck et al., (2013) menyebutkan 

bahwa fase telur untuk semua strata yaitu 3 hari. Telur lebah 

berbentuk silinder agak bengkok yang panjangnya kurang 

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

menempel ditengah-tengah dasar sel dalam posisi tegak lurus. 

Telur lebah berangsur-angsur condong kemudian rebah pada 

dasar sel sebelum menetas. Telur lebah berdasarkan asalnya 

dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : 

 

2.3.1.1 Telur yang Berasal dari Lebah Ratu 

Terdapat 2 jenis telur yang dihasilkan lebah ratu yaitu 

telu 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 

abdomennya saat akan meletakkan telur (Stone, 2006).  

Tiga 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 serta 
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menggantung vertikal. Jenis telur yang dikeluarkan pada 

sel tersebut adalah telur fertil. 

2) Sel calon pekerja bentuknya lebih kecil dibanding sel 

calon jantan dan ratu, letaknya di tengah secara 

horizontal. Jenis telur yang dikeluarkan pada sel tersebut 

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 tersebut 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, polen 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 di bandingkan 

dua strata lainnya (Thrasyvoulou dan Benton, 1982). 

 

2.3.1.2 Telur yang Berasal dari Telur 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 hanya 

sebanyak 28 butir seumur hidupya. Secara alami koloni lebah 

membesarkan sel-sel labah ratu dalan 3 kondisi yaitu pada saat 
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ratu tua, ratu hilang atau pergi meninggalkan koloni (Stone, 

2006). 

Tabel 2. Perkembangan bobot telur lebah pekerja beserta 

sumber makanannya (Stone, 2006) 

Hari 
Status 

Perkembangan 

Bobot 

(mg) 

Panjang 

(mm) 

Sumber 

makanan 

1 Telur 0.132 1.2 Yolk 

2 Telur - 
 

Yolk 

3 Telur 0.09 
 

Yolk 

 

2.3.2 Larva. 

Larva merupakan fase lebah madu setelah telur 

menetas berbentuk tempayak tanpa kaki dan berwarna putih 

yang rebah melingkar dalam dasar sel saran. Larva lebah 

pekerja, ratu, dan drone yang sehat berwarna putih mutiara 

dengan penampilannya berkilat. Larva muda meringkuk dalam 

bentuk menyerupai huruf C di bagian bawah sel dan terus 

berkembang selama periode larva, sampai pada akhirnya 

memenuhi sel. Semua serangga, termasuk lebah, tahap larva 

adalah tahap pertumbuhan. Lebah pekerja memberi makan 

sejumlah besar makanan untuk larva berkembang untuk 

mengakomodasi pertumbuhan yang luar biasa tersebut 

(Frazier, 2011).  

Thrasyvoulou dan Benton (1982) menyebutkan bahwa 

fase larva calon ratu memerlukan waktu selama 5 ½ hari, larva 

calon pekerja 6 hari dan larva calon jantan 6 ½ hari. Panjang 

larva pertama kali menetas sekitar 1,6 mm, diameter 0,4 mm 

dan bobotnya kurang lebih 0,08 mg. Larva lebah pekerja 

tumbuh sangat cepat, kenaikan bobot badannya sekitar 1500 

kali dalam 5 hari. Sedangkan larva lebah ratu dan jantan 
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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 2785 

lebah pekerja yang mengerumuni sel berisi larva tersebut 

untuk merawatnya selama 10 jam. 

 
Gambar 2. Tahap perkembangan lebah madu dari telur 

hingga pupa (Carreck et al., 2013) 
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2.3.2.1 Bobot 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 

bobot 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 

1500-1700 kali lebih besar dari bobot 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 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 seperti pada Tabel 3 

(Thrasyvoulou dan Benton, 1982). (Human et al., 2013) 

menambahkan rata-rata bobot larva yang berumur 12 jam 

adalah 0.36 ± 0.024 mg.  
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Tabel 3. Bobot larva pekerja dan jantan Apis mellifera 

berdasarkan umur (Thrasyvoulou dan Benton, 

1982) 

Umur (jam) Pekerja (mg) Jantan (mg) 

6 – 30 0,20 - 0,80 0,29 – 0,90 

31 – 54 0,81 - 7,00 0,91 – 3,50 

55 – 90 7,10 - 46,00 3,51 – 42,00  

91 – 120 46,10 - 140,00 42,10 – 129,00 

 

Jangka hidup rata-rata seorang 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. 

Bobot rata-rata dari larva yang telah tumbuh sepenuhnya 

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

Tan (2006) menyebutkan 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 . 
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2.3.2.2 Panjang Larva 

Ukuran dan bentuk merupakan dasar dalam penentuan 

variabel pembeda bagian-bagian tubuh pada lebah Apis 

koschevnikovi. Bentuk dan ukuran seekor hewan akan 

mempengaruhi secara langsung bagaimana hewan tersebut 

berinteraksi dengan lingkungan (Campbell et al., 2004).  

 
Gambar 3. Anatomi eksternal larva dan prepupa (Carreck et  

al., 2013) 

 

Secara morfologi, Apis andreniformis memiliki 

ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan Apis florea. 
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Perbandingan ukuran tubuh Apis andreniformis dan Apis 

florea, yaitu (1) ratu Apis andreniformis memiliki panjang 

tubuh 12-14 mm, sedangkan Apis florea memiliki panjang 

tubuh 13-15 mm; (2) pejantan Apis andreniformis memiliki 

panjang tubuh 10-11 mm, sedangkan Apis florea memiliki 

panjang tubuh 11-13 mm; (3) pekerja Apis andreniformis 

mempunyai panjang tubuh 8-9 mm, sedangkan panjang tubuh 

Apis florea 7-10 mm (Yan-Ru & Bangyu 1987). 

Tabel 4. Perkembangan bobot larva lebah pekerja beserta 

sumber makanannya (Stone, 2006) 

Hari 
Status 

Perkembangan 

Bobot 

(mg) 
Panjang 

Sumber 

makanan 

4 Larva 0.11 1,6 cm Royal jelly 

5 Larva 3.4 
 

Royal jelly 

6 Larva 33.3 
 

Royal 

jelly/madu dan 

polen (bee 

bread) 

7 Larva 100.1 
 

Madu dan 

polen (bee 

bread) 

8 Larva 134.5 
 

Madu dan 

polen (bee 

bread) 

9 Larva 155.2 
 

Madu dan 

polen (bee 

bread) 

  

2.3.3 Pupa dan dewasa 

Thrasyvoulou dan Benton (1982) menyebutkan bahwa 

fase pupa calon ratu memerlukan waktu 7 ½ hari, pupa calon 

pekerja 12 hari dan pupa calon jantan 14 ½ hari. Hari ke 9 dari 
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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 

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. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2012 di 

PT. Restorasi Ekosistem Indonesia atau Hutan Harapan, Desa 

Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, 

Provinsi Jambi.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 20 

larva lebah pekerja Apis dorsata  yang masih segar tanpa 

diawetkan terlebih dahulu. Sampel larva Apis dorsata berasal 

dari satu sisiran sarang yang masih muda atau baru terbentuk 

beberapa hari dengan ciri warna lilin atau sisiran yang masih 

putih. Sampel larva lebah madu dengan ciri-ciri posisi rebah 

pada dasar sel sarang seperti pada diambil secara acak. Sampel 

yang paling tepi merupakan larva dengan umur yang paling 

muda setelah telur menetas dan seterusnya hingga batas akhir 

sisiran larva dan pupa. Peralatan yang digunakan dalam 

penelitian adalah: alat tulis, grafting tools, jangka sorong, 

kamera digital (DSLR), kantong plastik, nampan, plastik, 

spidol parmenen, timbangan analitik, dan tisu. 
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Gambar 4. Larva lebah madu Apis dorsata yang sudah diambil 

dari sel sarang 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah field 

study atau studi lapang. Jumlah atau sampel larva yang 

digunakan untuk penelitian sebanyak 20 larva dikumpulkan 

secara acak (Hair dkk, 2006). Adapun metode penelitian 

meliputi tahapan penelitian, variabel penelitian dan analisis 

data. 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Penelitian 

Tahapan persiapan penelitian meliputi: 

1) Mencari pohon yang terdapat sisiran sarang Apis dorsata  

dengan masuk ke dalam hutan.  
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2) Menandai pohon yang dihinggapi oleh sarang lebah. 

Pohon yang terdapat sisiran sarang lebah yang masih baru 

ditentukan sebagai sampel pengamatan. 

3) Pemanjatan pohon tempat bersarang lebah seperti gambar 

Lampiran 6. Pemanjatan menggunakan jasa seorang 

pemburu lebah madu yang telah berpengalaman, karena 

letak sarang yang biasa ditemukan pada pohon dengan 

tinggi lebih dari 20 m dari permukaan tanah serta sifat 

Apis dorsata yang agresif ketika terdapat ancaman.  

4) Mengambil sisiran sarang yang masih muda. 

Pengambilan sarang yang masih muda dilakukan untuk 

mendapatkan sisiran larva, pupa, lebah dewasa, madu dan 

juga polen, hal tersebut dilakukan karena pada sisiran 

yang lama biasanya tidak ditemui bagian sisiran yang 

utuh dan hanya ada sisiran pupa (Lampiran 6). 

5) Pengemasan sampel dan pengankutan. Sampel sisiran 

yang telah diambil dikemas dimasukkan di dalam kantong 

plastik besar transparan. Kantong plastik diikat dan 

dibawa ke laboratorium dalam posisi datar agar tidak 

merusak bentuk atau kondisi awal sisiran sarang. 

  

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian 

1) Persiapan alat dan bahan untuk penimbangan dan 

pengukuran panjang dan lebar larva lebah. 

2) Pengambilan sampel larva lebah menggunakan grafting 

tools dilakukan secara acak.  

3) Sampel diletakkan di dalam cawan dan dilakukan 

penimbangan (Lampiran 6). 
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4) Penimbangan 20 larva lebah Apis dorsata  yang masih 

hidup dan segar serta dari berbagai umur yang ada pada 

sisiran sarang (Lampiran 6).  

5) Pengamatan berikutnya yaitu pengukuran panjang dan 

lebar masing-masing larva lebah Apis dorsata sebanyak 

20 larva setelah dilakukan pengambilan dari sarang dan 

penimbangan (Lampiran 6). 

6) Pencatatan data penimbangan dan pengukuran dilakukan 

setiap kali sampel selesai dilakukan pangamatan.  

 

3.5 Variabel Pengamatan 

1) Panjang larva Apis dorsata  (mm) 

Pengukuran dilakukan dengan cara membentangkan larva 

untuk didapatkan ukuran terpanjang atau bagian dorsal 

dari tubuh larva tersebut. Pengukuran menggunakan 

jangka sorong dengan ketelitian 1 milimeter (mm).  

2) Lebar larva Apis dorsata  (mm) 

Pengukuran dilakukan dengan cara membentangkan larva 

untuk mengukur sisi terluar tubuh larva atau bagian 

lateral tubuh larva. Pengukuran menggunakan jangka 

sorong dengan ketelitian 0,1 milimeter (mm). 

3) Bobot larva Apis dorsata  (miligram) 

Penimbangan bobot larva Apis dorsata  dilakukan dengan 

menggunakan timbangan analitik dalam satuan gram. 

Data hasil penimbangan disederhanakan dalam satuan 

miligram. 

 

3.6 Analisis Data 

Data-data penimbangan bobot larva, pengukuran 

panjang dan lebar larva digunakan untuk memprediksi bobot 
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larva. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier 

sederhana untuk mengetahui bentuk dan hubungan antara dua 

variabel. Variabel bebas X adalah panjang larva atau lebar 

larva dan variabel terikat (dependent variable) Y adalah bobot 

larva (Kohdrata, 2012). Adapun rumus matematis untuk 

memprediksi bobot larva dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

Ŷ = a + bX  

Di mana: 

Ŷ = bobot larva 

a  = intersep (titik potong kurva terhadap sumbu Y) 

b  = slope kurva linear 

X = panjang atau lebar larva  

Adapaun nilai a dan b perlu dihitung dengan rumus: 

a = 
(∑ ) (∑X )-(∑X) (∑X )

n (∑X )-  (∑X )
 

 

b =
n ( X )-  X    

n   X -(∑X)
 

 

Untuk mengetahui dapat atau tidaknya persamaan 

regresi Ŷ = a + bX sebagai penduga bobot larva maka 

dilakukan perhitungan sidik regresi dengan rumus-rumus 

sebagai barikut:  

 JK Total   = Σ(  – Ȳ )
2
  

 JK Regresi  = Σ(Ŷ – Ȳ)
2
 

 JK Galat Regresi  = Σ(  – Ŷ)
2
 

 KT Regresi = JK Regresi /(DB Regresi) 

 KT Galat Regresi = JK Galat/ (DB Galat) 

 F Hitung   = KT Regresi/KT Galat 
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Adapun perhitungan dapat dilakukan seperti Tabel 6. 

Tabel 5. Tabulasi 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 dalam Tabel 5. F hitung > F tabel maka 

persamaan regresi dinyatakan baik dan bisa digunakan sebagai 

prediksi bobot larva. Analisis selanjutnya untuk mengetahui 

besarnya hubungan panjang dan lebar larva terhadap bobot 

larva dengan menggunakan rumus sebagai berukut: 

rxy = 
n  X -  X   

√(n  X -(  X) )√(n∑  -(∑ ) )

 

Nilai koefisien korelasi berada di antara -1 sampai 1, 

sedangkan untuk arah dinyatakan dalam bentuk positif (+) dan 

negatif (-). Semakin tinggi nilai korelasi maka semakin erat 

hubungan antara kedua variabel. Nilai korelasi menurut 

Saraswati (2008) adalah sebagai berikut : 

Nilai - 1,0 sampai - 0,6 = negatif tinggi 

Nilai - 0,5 sampai - 0,4 = negatif sedang 

Nilai - 0,3 sampai - 0,2 = negatif rendah 

Nilai - 0,1 sampai + 0,1 = dapat diabaikan (0) 

Nilai + 0,2 sampai + 0,3 = positif rendah 

Nilai + 0,4 sampai + 0,5 = positif sedang 

Nilai + 0,6 sampai + 1,0 = positif tinggi 

 



28 
 

Analisis selanjutnya yaitu untuk mengetahui akurasi 

dari prediksi bobot larva dengan menggunakan rumus: 

R = r
2 

 

3.7 Batasan Istilah 

1) Estimasi bobot: prakiraan atau penafsiran bobot secara 

matematis berdasarkan perhitungan statistik. 

2) Penampilan koloni: parameter penilaian koloni lebah 

madu yang dapat diukur secara matematis. 

3) Metamorfosis: perubahan bentuk atau susunan; peralihan 

bentuk dari telur hingga imago pada lebah madu 

4) Larva: fase metamorfosis lebah madu berupa ulat atau 

tempayak sebelum dewasa setelah telur menetas. 

5) Pupa: fase metamorfosis lebah madu di dalam sarang 

tertutup atau kepompong untuk mengalami perubahan 

dirinya menjadi lebah dewasa. 

  



29 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Bobot, Panjang dan Lebar Larva Apis dorsata 

Hasil pengamatan bobot, panjang serta lebar larva 

lebah madu Apis dorsata selengkapnya tampak pada Lampiran 

1. Adapun rata-rata hasil penimbangan dan pengukuran 

panjang serta lebar larva larva lebah madu Apis dorsata tertera 

pada Tabel 6.  

Tabel 6. Rata-rata bobot, panjang dan lebar larva 

Variabel Rata-rata 

Bobot (mg) 60,92 ± 39,16 

Panjang (mm) 10,55 ± 2,74 

Lebar (mm) 4,30 ± 1,45 

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa rata-rata 

bobot badan larva lebah madu Apis dorsata sebesar 60,92 ± 

39,16 mg lebih berat dibandingkan dengan bobot larva Apis 

mellifera pada umur 6 hari serta lebih ringan dibandingkan 

dengan larva yang berumur 7 hari, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa larva yang digunakan sebagai sampel berumur antara 6 

– 7 hari setelah telur keluar dari tubuh lebah ratu. Pertambahan 

bobot larva dari hari pertama hingga mendekati fase pupa 

sekitar 1400% dari bobot semula. Kaftanoglu et al., (2011) 

larva lebah ratu menerima royal jelly segar yang melimpah 

selama hidupnya dan tumbuh 1500-1700 kali lebih besar dari 

bobot telur semula 0,12-0,20 mg menjadi 250-346 mg. Stone 

(2006) menyebutkan bahwa larva yang berumur 5 – 8 hari 

mempunyai bobot antara 3,4-134,5 mg. Thrasyvoulou dan 

Benton (1982) menambahkan bahwa bobot larva pekerja 
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pertama kali menetas sekitar 0,08 mg dan tumbuh sangat cepat 

dalam waktu 6 hari.  

Data hasil penimbangan bobot dan pengukuran 

panjang larva lebah madu Apis dorsata selengkapnya tertera 

pada Lampiran 2. Bobot dan panjang larva lebah madu Apis 

dorsata dari bagian tepi hingga tengah sisiran sarang tampak 

seperti pada Gambar 5.  

 
Gambar 5. Grafik persebaran data bobot dan panjang larva 

Gambar 5 menunjukkan bahwa panjang larva 

memiliki ukuran yang hampir sama pada setiap sampelnya. 

Bobot dan panjang larva semakin bertambah pada 

pengambilan larva yang semakin ke tengah sisiran sarang. 

Panjang larva pertama kali menetas menurut Thrasyvoulou 

dan Benton (1982) sekitar 1,6 mm. Perkembangan hidup lebah 

madu pada fase larva bisa mencapai 14 kali lebih cepat dari 
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bobot awal ketika persediaan makanan di dalam sarang 

tercukupi sepenuhnya (Winston, 1987). 

Data hasil penimbangan bobot dan pengukuran lebar 

larva lebah madu Apis dorsata selengkapnya tertera pada 

Lampiran 4. Data penimbangan dan pengukuran setiap sampel 

larva seperti pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Grafik persebaran data bobot dan lebar larva 

Gambar 6 menunjukkan bahwa larva lebah madu Apis 

dorsata yang memiliki bobot dan lebar paling rendah terletak 

pada bagian paling tepi sisiran sarang. Bobot dan lebar larva 

lebah semakin tinggi seiring dengan pengambilan sampel yang 

semakin ke arah tengah sisiran sarang. Diameter larva Apis 

mellifera pertama kali menetas 0,4 mm dan bobotnya kurang 

lebih 0,08 mg sehingga dapat diindikasikan bahwa larva yang 

digunakan sebagai sampel telah berumur lebih dari satu hari. 

Lebah pekerja sebagai penghuni yang paling banyak dari 
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ketiga kasta lebah madu lebih mudah untuk dilakukan 

pengamatan penampilan koloni. Berdasarkan bobot larva lebah 

madu dapat diprediksikan bahwa koloni berkembang dengan 

baik atau tidak (Sihombing, 2005). Morse and Hooper (1985) 

dalam Junus (2012) menyebutkan bahwa hal tersebut 

disebabkan oleh fluktuasi dari populasi dan anakan lebah 

tergantung pada persediaan pakan yang terdapat di alam. 

 

4.2 Estimasi Bobot Larva Berdasarkan Panjang Larva 

Hasil pengamatan bobot larva dan panjang larva lebah 

madu Apis dorsata seperti Lampiran 2 setelah dilakukan 

analisis seperti pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa bobot 

larva besarnya tergantung pada panjang larva. Adapun 

modelnya adalah linier seperti persamaan Ŷ = -86,93 + 

14,01X yang menggambarkan bentuk hubungan antara bobot 

larva dan panjang larva lebah ke dalam suatu garis lurus 

seperti terlihat pada Gambar 7.  
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Gambar 7. Grafik persamaan garis regresi antara bobot larva 

dengan panjang larva 

 

Berdasarkan persamaan Ŷ = -86,93 + 14,01X untuk 

estimasi bobot larva menunjukkan bahwa setiap perubahan 

satu mm panjang larva lebah madu Apis dorsata akan 

menyebabkan terjadinya perubahan bobot larva lebah 14,01 

mg. Gambar 7 menunjukkan bahwa semakin panjang larva 

akan diikuti pertambahan bobot larva lebah madu Apis 

dorsata. Kemiringan grafik dam bentuk garis ditentukan oleh 

besarnya sudut yang dibentuk oleh bobot larva dan panjang 

larva lebah madu Apis dorsata.  

Hasil sidik regresi pada Lampiran 3 menunjukkan 

bahwa F hitung > F (tabel 0,01) atau dapat dikatakan bahwa 

hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

panjang larva yang sangat nyata (p<0,01) terhadap bobot larva 
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lebah. Berdasarkan hasil sidik regresi menunjukkan bahwa 

panjang larva dapat digunakan sebagai penduga bobot larva 

lebah madu Apis dorsata. 

Berdasarkan analisis korelasi pada Lampiran 3 

menunjukkan bahwa sampel yang diambil secara acak 

memiliki hubungan yang sangat erat. Hasil perhitungan pada 

Lampiran 3 menunjukkan bahwa nilai r hitung > r  tabel 1%. 

Hal tersebut menunujukkan bahwa hipotesis nol ditolak yang 

berarti terdapat hubungan atau korelasi yang sangat erat antara 

panjang larva dengan bobot larva lebah madu Apis dorsata.  

Berdasarkan perhitungan data panjang dan lebar larva 

lebah didapatkan koefisien determinasi R
2
 yang dapat 

diartikan bahwa 96,25% variasi keragaman total bobot atau 

variasi bobot dapat diterangkan oleh variasi panjang larva 

lebah, atau dapat diartikan bahwa 96,25% dari bobot larva 

lebah dipengaruhi oleh panjang larva. Sisanya 3,75% dari 

variasi  total bobot larva lebah dipengaruhi oleh faktor  lain 

diluar panjang larva atau variabel selain panjang larva lebah 

madu Apis dorsata. 

Perkembangan hidup larva dari yang paling muda 

yaitu yang memiliki bobot terendah ditandai dengan kenaikan 

panjang larva serta bobot larva yang semakin meningkat. 

Winston (1987), menyatakan bahwa bobot badan lebah 

pekerja Apis mellifera yang baru keluar dari sel adalah 

berkisar antara 81–151 mg/ekor. Bila bobot badannya rendah 

atau berada di bawah kisaran, maka bobot badan lebah pekerja 

tersebut tidak dapat mengangkut nektar dan polen dengan 

baik. Bertambah atau berkurangnya bobot larva dipengaruhi 

oleh besar kecilnya konsumsi total larva lebah madu Apis 

dorsata. Banyak atau sedikitnya pakan yang dikonsumsi larva 
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dipengaruhi oleh kualitas nutrisi dari pakan itu (Slansky dan 

Scriber, 1985). 

 

4.3 Estimasi Bobot Larva Berdasarkan Lebar Larva 

Hasil pengamatan bobot larva dan lebar larva lebah 

madu Apis dorsata seperti Lampiran 4 setelah dilakukan 

analisis seperti pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa bobot 

larva tergantung pada lebar larva. Adapun modelnya adalah 

linier seperti persamaan Ŷ = -47,57 + 25,22X yang 

menggambarkan bentuk hubungan antara bobot larva dan lebar 

larva lebah ke dalam suatu garis lurus seperti yang terlihat 

pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik persamaan garis regresi antara bobot larva 

dengan lebar larva 
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Berdasarkan persamaan Ŷ = -47,57 + 25,22X untuk 

estimasi bobot larva mealui lebar larva menunjukkan bahwa 

setiap perubahan satu mm lebar larva lebah madu Apis dorsata 

akan menyebabkan terjadinya perubahan bobot larva lebah 

25,22 mg. Gambar 8 menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai 

lebar larva akan diikuti pertambahan nilai bobot larva lebah 

madu Apis dorsata. Kemiringan grafik dam bentuk garis 

ditentukan oleh besarnya sudut yang dibentuk oleh bobot larva 

dan lebar larva lebah madu Apis dorsata. 

Hasil sidik regresi pada Lampiran 5 menunjukkan 

bahwa F hitung > F (tabel 0,01) atau dapat dikatakan bahwa 

hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa terdapat pengaruh 

lebar larva yang sangat nyata (p<0,01) terhadap bobot larva 

lebah. Berdasrkan sidik regresi menunjukkan bahwa lebar 

larva dapat digunakan sebagai penduga bobot larva lebah 

madu Apis dorsata. 

Berdasarkan analisis korelasi pada Lampiran 5 

menunjukkan bahwa nilai r hitung> r  tabel 1%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat 

hubungan atau korelasi yang sangat erat antara lebar larva 

dengan bobot larva lebah madu Apis dorsata.  

Berdasarkan perhitungan data didapatkan koefisien 

determinasi R
2
 yang dapat diartikan bahwa 95,96% variasi 

keragaman total bobot atau variasi bobot dapat diterangkan 

oleh variasi lebar larva lebah, atau dapat diartikan bahwa 

95,96% dari bobot larva lebah dipengaruhi oleh lebar larva. 

Sisanya 4,05% dari variasi total bobot larva lebah dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar lebar larva atau variabel selain lebar 

larva lebah madu Apis dorsata. 
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Prediksi bobot larva lebah madu berdasarkan lebar 

larva dimaksudkan untuk mengetahui penampilan koloni. 

Salah satu penilaian penampilan koloni menurut Standifer 

(1986) dan Herber (1993) adalah melalui bobot larva. 

Gojmerac (1983) menyatakan bahwa selama masa awal 

kehidupan lebah pekerja, semua nitrogen diperoleh dari 

protein tepungsari, sehingga lebah muda harus mengkonsumsi 

tepungsari dalam jumlah yang tinggi selama 2 (dua) minggu 

pertama. Apabila tepungsari di dalam sarang tidak mencukupi 

kebutuhan lebah, maka pembentukan anakan akan  ikut 

terganggu. 

Perkembangan lebah ditentukan oleh faktor nutrisi 

yang berasal dari makanan lebah madu, baik jumlah maupun 

komposisinya. Menurut Winston (1987), larva yang mendapat 

royal jelly lebih banyak dengan kandungan utama berasal dari 

sekresi kelenjar mandibula akan berkembang menjadi individu 

dengan karakteristik lebah ratu. Sebaliknya, larva yang 

mendapat royal jelly dalam jumlah sedikit dengan kandungan 

utama lebih banyak berasal dari kelenjar hipofaring akan 

berkembang menjadi individu yang memiliki karakteristik 

lebah pekerja. Jumlah dan komposisi royal jelly yang 

diberikan oleh lebah pekerja bergantung pada bentuk dan 

ukuran sel tempat larva berkembang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa panjang dan 

lebar larva lebah madu Apis dorsata dapat digunakan sebagai 

formula untuk estimasi atau memprakirakan bobot larva. 

Panjang dan lebar larva memiliki hubungan positif yang 

sangat erat dengan bobot larva lebah madu Apis dorsata 

sehingga akan mempermudah dalam proses penilaian 

penampilan koloni.  

 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penggunaan regresi linier sebagai alat penduga atau estimasi 

bobot larva. 
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Lampiran 1. Data bobot, panjang dan lebar larva lebah  

No. Bobot (mg) Panjang (mm) Lebar (mm) 

1 8,60 7,20 3,20 

2 11,50 7,15 3,85 

3 8,70 5,70 2,40 

4 11,30 7,30 2,10 

5 9,30 7,00 1,30 

6 62,00 10,3 4,85 

7 29,70 9,70 3,10 

8 49,50 10,2 4,20 

9 37,40 9,50 3,50 

10 52,50 8,80 3,10 

11 77,36 11,68 4,87 

12 70,78 11,23 4,65 

13 90,50 12,59 5,33 

14 64,21 10,78 4,42 

15 83,93 12,14 5,10 

16 110,22 13,95 6,02 

17 97,08 13,04 5,56 

18 116,80 14,40 6,24 

19 103,65 13,49 5,79 

20 123,37 14,85 6,47 

∑ 1218,39 211,00 86,04 

Rata-rata 60,92 10,55 4,30 
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Lampiran 2. Data bobot dan panjang larva lebah madu 

No. 
Panjang 

(X) 

Bobot 

(Y) 
XY X

2
 Y

2
 

1 7,20 8,60 61,92 51,84 73,96 

2 7,15 11,50 82,23 51,12 132,25 

3 5,70 8,70 49,59 32,49 75,69 

4 7,30 11,30 82,49 53,29 127,69 

5 7,00 9,30 65,10 49,00 86,49 

6 10,30 62,00 638,60 106,09 3844,00 

7 9,70 29,70 288,09 94,09 882,09 

8 10,20 49,50 504,90 104,04 2450,25 

9 9,50 37,40 355,30 90,25 1398,76 

10 8,80 52,50 462,00 77,44 2756,25 

11 11,68 77,35 903,71 136,49 5983,73 

12 11,23 70,78 794,84 126,11 5009,89 

13 12,59 90,50 1139,32 158,48 8190,69 

14 10,78 64,21 691,93 116,14 4122,50 

15 12,14 83,93 1018,54 147,28 7043,99 

16 13,95 110,22 1537,39 194,54 12149,38 

17 13,04 97,08 1266,05 170,09 9423,82 

18 14,40 116,80 1682,00 207,39 13641,82 

19 13,49 103,65 1398,75 182,11 10743,39 

20 14,85 123,37 1832,56 220,64 15220,68 

  211,00 1218,39 14855,31 2368,90 103357,31 

Rata-rata   60,92       
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Lampiran 3. Analisis data bobot larva berdasarkan 

panjang larva lebah 

1) Regresi linier sederhana 

Ŷ = a + bX  

Di mana: 

Ŷ = bobot larva 

a  = intersep (titik potong kurva terhadap sumbu Y) 

b  = slope kurva linear 

X = panjang larva 

a dan b dihitung dengan rumus: 

b = 
n( X )- X   

n X -(∑X)
  

   = 
(   x 1    , 1) - ( 11,   x 1 1 ,  )

(   x     ,  ) - ( 11,  )
  

   = 14,01 

a = 
(∑ ) (∑X )-(∑X) (∑X )

n (∑X )- (∑X)
  

   = 
(1 1 ,   x     ,  )-( 11,   x 1    , 1) 

(   x     ,  ) - ( 11,  )
  

   = -86,93 

Berdasarkan persamaan peduga di atas dapat diartikan 

bahwa setiap perubahan satu satuan X, maka akan 

menyebabkan terjadinya perubahan Y sebesar 14,01 satuan Y. 

Sehingga didapatkan suatu rumusan estimasi bobot 

berdasarkan panjang yaitu: Ŷ = -86,93 +14,01 X 

 

2) Sidik regresi 

 Jumlah Kuadrat 

JK Total   = Σ(  – Ȳ )
2
  

= 29133,12 
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JK Regresi  = Σ(Ŷ – Ȳ)
2
 

= 28043,06 

JK Galat Regresi  = Σ(  – Ŷ)
2
 

= 29133,12 - 28043,06 

= 1090,06 

 Kuadrat Tengah 

KT Regresi  = 
     ,  

1
 

= 28043,06 

KT Galat Regresi = 
1   ,  

1 
  

= 60,56 

F Hitung  = 
     ,  

  ,  
 

= 463,07 

 

Tabel 7.  Sidik regresi 

Sumber  

Keragaman 
db JK KT F Hitung 

F Tabel 

5% 1% 

Regresi 1 28043,06 28043,06 
463,07** 4,41 8,29 

Galat 18 1090,06 60,56 

Total 19 29133,12     

Keterangan: Jumlah sampel (n) = 20. 

**  =  berpengaruh sangat nyata pada p<0,01 

 

Berdasarkan hasil sidik regresi bahwa Fhit > F(tabel 

1%) atau dapat dikatakan bahwa hipotesis nol ditolak, yang 

berarti bahwa terdapat pengaruh variabel bebas X yang sangat 

nyata (p<0,01) terhadap variabel terikat Y. Sehingga formula 

prediksi di atas dapat digunakan sebagai penduga bobot larva 

lebah madu Apis dorsata. 
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3) Analisis Korelasi 

r = 
n X - X   

√(n X -( X) )√(n∑  -(∑ ) )

  

     = 
(   x 1    , 1) x ( 11,   x 1 1 ,  )

√((   x     ,  ) - ( 11,  ) )√((   x 1     , 1) - (1 1 ,  ) )

 

     = 0,981112772 

Jadi r hitung =  0,9811> r  tabel 1% =  0.5155 atau 

dapat dikatakan bahwa tolak H0 yang berarti bahwa terdapat 

hubungan atau korelasi yang sangat erat  antara variabel X 

dengan variabel Y  

R
2
  = (0,981112772)

2
 

= 0,962582272 

Disimpulkan bahwa formulasi estimasi bobot larva 

berdasarkan panjang larva mempunyai akurasi sebesar 0,9625 

atau 96,25% kebenarannya. 
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Lampiran 4. Data pengamatan bobot dan lebar larva lebah 

madu 

No. 
Lebar  

(X) 

Bobot  

(Y) 
XY X

2
 Y

2
 

1 3,20 8,60 27,52 10,24 73,96 

2 3,85 11,50 44,28 14,82 132,25 

3 2,40 8,70 20,88 5,76 75,69 

4 2,10 11,30 23,73 4,41 127,69 

5 1,30 9,30 12,09 1,69 86,49 

6 4,85 62,00 300,70 23,52 3844,00 

7 3,10 29,70 92,07 9,61 882,09 

8 4,20 49,50 207,90 17,64 2450,25 

9 3,50 37,40 130,90 12,25 1398,76 

10 3,10 52,50 162,75 9,61 2756,25 

11 4,87 77,35 377,00 23,75 5983,73 

12 4,65 70,78 328,79 21,58 5009,89 

13 5,33 90,50 482,43 28,42 8190,69 

14 4,42 64,21 283,58 19,51 4122,50 

15 5,10 83,93 428,21 26,03 7043,99 

16 6,02 110,22 663,12 36,19 12149,38 

17 5,56 97,08 539,66 30,90 9423,82 

18 6,24 116,80 729,35 38,99 13641,82 

19 5,79 103,65 599,88 33,50 10743,39 

20 6,47 123,37 798,59 41,90 15220,68 

  86,05 1218,39 6253,42 410,33 103357,31 

Rata-rata   60,92       

 

  



50 
 

Lampiran 5. Analisis data bobot larva berdasarkan lebar 

larva lebah 

1) Regresi Linier Sederhana 

Ŷ = a + bX  

Di mana: 

Ŷ = bobot larva 

a  = intersep (titik potong kurva terhadap sumbu Y) 

b  = slope kurva linear 

X = lebar larva 

a dan b dihitung dengan rumus: 

b = 
n( X )- X   

n X -(∑X)
  

   = 
(   x     ,  ) - (  ,   x 1 1 ,  )

(   x  1 ,  ) - (  ,  )
  

   = 25,21595046 

a = 
(∑ ) (∑X )-(∑X) (∑X )

n (∑X )- (∑X)
  

   = 
(1 1 ,   x  1 ,  ) - (  ,    x     ,  ) 

(   x  1 ,  ) - (  ,   )
  

   = -47,57001958 

Berdasarkan persamaan peduga di atas dapat diartikan 

bahwa setiap perubahan satu satuan X, maka akan 

menyebabkan terjadinya perubahan Y sebesar  25,2159 satuan 

Y. Sehingga didapatkan suatu rumusan estimasi bobot 

berdasarkan lebar larva yaitu: Ŷ = -47,57 + 25,22 X 

 

2) Sidik regresi 

 Jumlah Kuadrat 

JK Total   = Σ(  – Ȳ )
2
  

= 29133,12 
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JK Regresi = Σ(Ŷ – Ȳ)
2
 

= 25502,82 

JK Galat Regresi  = Σ(  – Ŷ)
2
 

= 29133,12 - 28043,06 

= 3630,30 

 

 Kuadrat Tengah 

KT Regresi  = 
     ,  

1
 

= 25502,82 

KT Galat Regresi = 
    ,  

1 
  

= 201,68 

F Hitung  = 
     ,  

  1,  
 

= 126,45 

 

Tabel 8. Sidik regresi 

Sumber  

Keragaman 
db JK KT F Hitung 

F Tabel 

5% 
1

% 

Regresi 1 25502,82 25502,82 
126,45 4,41 8,29 

Galat 18 3630,30 201,68 

Total 19 29133,12     

Keterangan: Jumlah sampel (n) = 20. 

**  =  berpengaruh sangat nyata pada p<0,01 

 

Berdasarkan hasil sidik regresi bahwa Fhit > F(tabel 

1%) atau dapat dikatakan bahwa hipotesis nol ditolak, yang 

berarti bahwa terdapat pengaruh variabel bebas X yang sangat 

nyata (p<0,01) terhadap variabel terikat Y. 
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3) Analisis korelasi 

     r = 
n X - X   

√(n X -( X) )√(n∑  -(∑ ) )

  

   = 
(   x     ,  ) x (  ,   x 1 1 ,  )

√((   x  1 ,  ) - (  ,  ) )√((   x 1     , 1) - (1 1 ,  ) )

 

     = 0,9795995 

Jadi r hitung =  0,9795 > r  tabel 1% =  0.5155 atau 

dapat dikatakan bahwa  tolak H0 yang berarti bahwa terdapat 

hubungan atau korelasi yang sangat erat  antara variabel X 

dengan variabel Y 

R
2
 = (0,9795995)

2
 

      = 0,9596151 

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi r di atas, 

maka didapatkan koefisien determinasi R
2
 = (0,9795)

2
 = 

0,9596. Hal ini diartikan bahwa 95,96% variasi keragaman 

total Y atau variasi Y dapat diterangkan oleh variasi X, atau 

dapat diartikan bahwa 95,96% dari variabel terikat Y 

dipengaruhi oleh variabel bebas X. Sisanya 1 - R
2
 = 4,05% 

dari variasi  total Y dipengaruhi oleh  faktor  lain diluar X atau 

variabel selain X. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa formulasi estimasi 

bobot larva berdasarkan lebar larva mempunyai akurasi 

sebesar 0,9596 atau 95,96% kebenarannya. 
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Lampiran 6. Gambar tahapan penelitian 

 
a 

 
b 
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c 

 
d 

Gambar 9: a) Pemanjatan pengambilan sisiran sarang Apis 

dorsata, b) Sisiran sarang yang masih muda, c) Sampel yang 

sudah disiapkan di cawan petri, d) Sampel yang ditimbang 

 

 

 

 


