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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Klasifikasi Lebah Madu Apis mellifera 

Sihombing (2005) mengklasifikasikan lebah madu Apis 

mellifera sebagai berikut: 

Kingdom  : Animalia 

Filum   : Arthropoda 

Kelas   : Insecta 

Ordo   : Hymenoptera 

Famili   : Apidae 

Genus   : Apis 

Spesies  :  A. mellifera 

 
Gambar 2. Apis mellifera 
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Ukuran A. mellifera 1,25 kali lebih besar daripada A. 

cerana. Panjang lebah ratu sekitar 1,9 cm, jantan 1,65 cm dan 

lebah pekerja sekitar 1,35 cm. Warna tubuh bervariasi dari 

coklat gelap sampai kuning hitam, sifatnya sabar dan selalu 

menjaga sarangnya agar tetap bersih (PPAP, 2004).  

  

 
Gambar 3. Perbedaan ukuran lebah madu dari beberapa 

spesies. 
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Ada banyak ras geografis lebah madu Apis mellifera, 

didistribusikan secara luas di seluruh Eropa, Afrika, dan Asia 

bagian barat, serta di Amerika. Semua ras menampilkan 

kesamaan dalam atribut dasar mereka biologis, misalnya 

pembangunan beberapa sisir-sarang di rongga gelap, koloni 

organisasi sosial dan pembagian kerja, dan lain-lain. Di alam 

liar, tempat bersarang alami A. mellifera ini mirip dengan A. 

cerana seperti di gua, rongga batuan dan pohon berlubang. 

Sarang terdiri dari beberapa sisir, sejajar satu sama lain, 

dengan ruang lebah relatif seragam. Sarang biasanya memiliki 

satu pintu masuk. Tiap ras memiliki volume rongga sarang 

sekitar 45ℓ. Koloni ras Eropa terdiri dari populasi yang relatif 

besar, biasanya antara 15 000 dan 60 000. Sarang liar banyak 

A. mellifera di hutan timur laut Amerika Serikat mampu 

menyimpan 25 sampai 30 kg madu per koloni, dan bahkan 

lebih, selama musim semi (Akratanakul, 1990). 

 

2.4 Pakan Lebah Madu 

2.4.1 Polen 

 Polen mengandung sepuluh unsur asam amino 

esensial diantaranya arginin, fenilalanin, histidin, isoleusin, 

leusin, lisin, metionin, treonin, triptofan dan valin yang sangat 

diperlukan untuk perkembangan alat reproduksi, kelenjar, 

rambut atau bulu, sayap lebah serta memperbaiki bagian-

bagian tubuh yang telah rusak (RIRDC, 2005).  
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Gambar 4. Lebah pekerja yang membawa pollen di kakinya. 

Pollen adalah benih laki-laki dari bunga. Merupakan 

sumber utama protein bagi lebah madu. Sebagian besar pollen 

digunakan untuk memberi makan larva dan lebah muda untuk 

mengembangkan unsur-unsur struktural otot, kelenjar, dan 

jaringan lainnya. Hal ini juga digunakan dalam produksi royal 

jelly. Lebah mengumpulkan serbuk sari dari kepala sari bunga 

yang diperoleh dari lapangan dan menempelkan butir serbuk 

sari ke kaki belakang mereka, yang digunakan sebagai 

keranjang serbuk sari. Pollen terdiri dari berbagai zat, 

termasuk protein, lemak, lipid, karbohidrat, vitamin, mineral, 

dan banyak lainnya (Somerville, 2000).  
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2.4.2 Nektar  

Nektar disekresikan oleh kelenjar di dasar bunga, yang 

dikenal sebagai nektaries. Nektar memiliki tingkat gula 

sukrosa tinggi dengan beberapa laevulose dan hasil samping 

tepung tapioka dan kadar air yang tinggi, dengan kandungan 

zat lain seperti mineral, vitamin, pigmen, zat aromatik, asam 

organik, dan senyawa nitrogen. Lebah mengkonversi nektar ini 

menjadi madu melalui serangkaian langkah-langkah. Nektar 

awalnya dikumpulkan, disimpan dalam kantung madu dari 

lebah lapangan kembali. Selama berada di kantung madu lebah 

enzim invertase ditambahkan pada nektar. Invertase 

mengubah nektar, terutama larutan sukrosa, ke dalam larutan 

laevulose dan hasil samping tepung tapioka (Somerville, 

2000).  

 
Gambar 5. Nektar dalam sel sarang ditunjukkan pada bagian 

berwarna kuning yang berkilau. 
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Adanya madu yang disimpan atau nektar segar sangat 

penting bagi kelangsungan hidup koloni. Hal ini akan 

menyebabkan koloni menjadi kelaparan, seperti yang sering 

terjadi di akhir musim dingin dan awal musim semi. Madu 

yang disimpan merupakan karbohidrat utama koloni atau 

sumber energi. Madu dikonsumsi oleh koloni untuk menjaga 

suhu induk, untuk memungkinkan para pekerja untuk terbang 

dan untuk setiap kegiatan oleh setiap individu lebah 

membutuhkan energi ketika nektar segar tidak tersedia. 

Adanya nektar segar akan merangsang koloni untuk 

memperluas sarang anaknya. Populasi dalam sarang akan 

tumbuh, yang akan menjamin sarang yang kuat mampu 

mengumpulkan nektar yang lebih dan mengubahnya menjadi 

madu. Sarang yang kuat adalah inti dari peternakan lebah yang 

sukses (Somerville, 2000). 

 

2.4.3. Pakan Tambahan 

Upaya peternak untuk merangsang pemeliharaan induk 

terdapat beberapa alternatif diantaranya: mereka dapat 

memindahkan sarang ke kondisi peternakan sebelum arus 

utama madu, mengambil keuntungan dari jenis yang berbunga 

berbagai, atau mereka secara buatan dapat merangsang sarang 

mereka dengan pemberian makanan tambahan. Madu atau 

nektar pengganti umumnya dalam bentuk gula, sebaiknya 

sebagai pakan stimulan gula. Jumlah besar stimulan kental 

cocok untuk pakan lebah yang disimpan pada musim dingin, 

sedangkan jumlah kecil pakan stimulan, sedikit demi sedikit 

diberikan untuk merangsang koloni memperluas daerah induk. 

Berbeda bila tujuannya adalah untuk merangsang koloni dan 
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meningkatkan jumlah populasi, maka perhatian terhadap 

komponen protein dari diet juga penting (Somerville, 2000). 

Tersedianya tanaman pakan merupakan syarat utama 

untuk pengembangan budidaya lebah madu. Pengembangan 

koloni lebah madu memerlukan bunga yang mengandung 

banyak polen sebagai sumber protein. Beberapa keadaan yang 

membutuhkan polen suplemen adalah jika lintasan terbang 

lebah terbatas, koloni lemah, sumber polen berkualitas rendah 

dan defisiensi polen (RIRDC, 2005). Menurut Smith (2000), 

faktor-faktor yang menjadikan suatu bahan sebagai polen 

pengganti atau polen tambahan adalah ketertarikan lebah 

untuk mengkonsumsi. 

 

2.5 Hasil Samping Tepung Tapioka 

Suripto, Ma’arif dan Arkamen (2012) menyatakan bahwa 

dari hidrolisis pati, seperti tapioca, sagu, pati jagung dan pati 

umbi-umbian dapat diperoleh sirup glukosa merupakan cairan 

jernih dan kental yang mengandung D-glukosa, maltose, dan 

polimer D-glukosa. Gula pati mempunyai rasa dan kemanisan 

yang hampir sama dengan gula tebu (sukrosa) bahkan fruktosa 

dan sorbitol  lebih manis (Budiyanto dkk., 2006).  

Proses pembuatan sirup glukosa dengan cara  enzimatis 

melalui beberapa tahap, pertama tahap likuifikasi  

(menambahkan enzim α-amilase), kedua tahap sakarifikasi 

(menambahkan enzim Amiloglukosidae), tahap ketiga adalah 

pemucatan dan penyaringan, tahap terakhir adalah proses 

evaporasi untuk menaikkan kemurnian gula (Suripto dkk., 

2012). 
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Dekstrosa Monohydrate adalah D-glukosa yang 

mengkristal dengan molekul air. Hasil samping tepung tapioka 

adalah glukosa dari sayuran, yang diperoleh melalui hidrolisis 

enzimatik cornstarch (tidak genetik dimanipulasi, tidak 

adanya GMO). Glukosa termasuk monosakarida yang 

mempunyai rumus umum C6H12O6 yang disebut sebagai hasil 

samping tepung tapioka atau gula anggur. Tumbuh tumbuhan 

menyimpan glukosa sebagai karbohidrat yang dinamai kanji 

dalam biji bijian seperti beras, jagung, barli dan sebagainya. 

Glukosa adalah suatu aldoheksosa dan sering disebut hasil 

samping tepung tapioka karena mempunyai sifat dapat 

memutar cahaya terpolarisasi ke arah kanan (Endahwati, 

2010). 

 

2.6 Musim pada Lebah Madu  

 Peternakan lebah adalah usaha yang mengandalkan 

alam. Hasil penen madu tergantung sejauh mana persediaan 

bunga di sekitar lokasi. Hasil madu yang dihasilkan dari setiap 

sarang akan tergantung dari berbagai faktor, antara lain jenis 

lebah yang dipelihara, iklim atau musim, banyaknya tanaman 

yang berbunga di daerah pemeliharaan, jarak kandang lebah 

dengan daerah bunga. Daerah – daerah tertentu pada musim 

kemarau tidak mencukupi dalam menghasilkan bunga, pada 

saat itulah merupakan musim paceklik pada lebah madu. 

Lebah membutuhkan bantuan makanan (Mulyono, 1998). 


