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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada April sampai Mei 2013 

di peternakan lebah madu milik Bapak Ismail di Jalan Raya 

Tlekung Kota Batu, Jawa Timur. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan adalah 18 kotak atau koloni lebah 

madu Apis mellifera, masing–masing kotak koloni berisi lima 

sisiran sarang aktif dan sebuah sisiran kosong. Pakan stimulan 

digunakan bahan-bahan berupa hasil samping tepung tapioka, 

gula pasir dan air. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan 3 perlakuan. Masing-masing perlakuan 

dilakukan enam kali pengulangan dengan setiap perlakuan 

terdapat dua perlakuan tambahan yang diberikan penyekat 

sisiran pada tiga ulangan dan tanpa penyekat untuk tiga 

ulangan lainnya. Berikut perbandingan kadar gula, hasil 

samping tepung tapioka dan air yang digunakan dalam 

penelitian: 

1. P0S0 = menggunakan air + gula pasir (50% : 50%) dan 

tidak diberikan penyekat. 

2. P1S0 = menggunakan air + hasil samping tepung tapioka 

(50% : 50%) dan tidak diberikan penyekat. 
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3. P2S0 = menggunakan air + hasil samping tepung tapioka + 

gula (50% : 25% : 25%) dan tidak diberikan penyekat. 

4. P0S1 = menggunakan air + gula pasir (50% : 50%) dan 

diberikan penyekat sisiran sarang. 

5. P1S1 = menggunakan air + hasil samping pengolahan 

tepung tapioka (50% : 50%) dan diberikan penyekat 

sisiran sarang. 

6. P2S1 = menggunakan air + hasil samping pengolahan 

tepung tapioka + gula pasir (50% : 25% : 25%) dan 

diberikan penyekat sisiran sarang.  

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan Penelitian 

 1. Persiapan koloni 

Koloni yang digunakan harus seragam dalam hal 

populasi, kondisi koloni, umur ratu, jumlah sisiran dan 

ukuran populasi koloni juga diupayakan sama. Jumlah 

sisiran masing-masing koloni sebanyak lima buah dan 

bobot koloni lebah berkisar antara 1000–1500 gram 

dengan jumlah populasi berkisar antara 13.000 – 

17.000 ekor lebah. Koloni yang dipakai untuk 

penelitian ini mempunyai anggota koloni lengkap, dan 

setiap kotak diusahakan hanya ada satu ratu. 

 2. Penempatan koloni dan pemberian kode 

Koloni ditempatkan secara acak pada tanah 

perkebunan. Pengacakan dilakukan untuk menjadikan 

keadaan yang homogen dari setiap koloni yang ada. 

Setiap perlakuan dengan masing-masing ulangan 

diletakkan secara acak, tidak sederet atau berdekatan. 
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Setiap kotak koloni diberi label kode sesuai dengan 

perlakuan dan ulangan yang telah ditentukan.  

 3. Persiapan alat dan bahan 

Persiapan alat berupa alat-alat tulis, kamera, 

meteran, gelas ukur, sekat dari triplek, thermometer 

ruang. Persiapan bahan penelitian berupa hasil 

samping pengolahan tepung tapioka, gula pasir, air 

dan 18 koloni lebah madu Apis mellifera. 

4. Persiapan stimulan 

Pakan stimulan diberikan dengan persentase 

kandungan gula, hasil samping tepung tapioka dan air 

yang berbeda-beda menurut perlakuan. Pembuatan 

stimulan yang menggunakan gula dalam 

pembuatannya harus dilarutkan dahulu dengan air 

panas. Perbandingan air dan gula untuk melarutkan 

adalah 50% : 50%.  

Pembuatan stimulan dilakukan setiap akan 

memberi pakan lebah. Pemberian pakan stimulan 720 

ml dalam satu stup setiap kali pemberian dengan 

komposisi sebagai berikut: 

Tabel 1. Komposisi pakan stimulan (ml). 

Perlakuan Gula  
Hasil samping 

tepung tapioka  
Air  

P0 360 0 360 

P1 0 360 360 

P2 180 180 360 
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 5. Persiapan Penyekat Sisiran 

 Penyekat sisiran dibuat dari bahan triplek 

yang dipotong sesuai dengan luas kotak koloni. 

Berikut gambar sederhana dari penyekat sisiran : 

 
Gambar 6. Sketsa penyekat sisiran yang digunakan 

   

Penyekat di pasang pada 9 kotak koloni, sisanya 

9 kotak koloni tidak menggunakan penyekat. 

Penempatan penyekat berada di antara sisiran aktif 

dan tempat pakan.  

 
Gambar 7. Sketsa kotak lebah tanpa penyekat (tampak 

atas). 
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Gambar 8. Sketsa kotak lebah madu dengan penyekat 

(tampak atas). 

 

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian. 

1. Pemberian kode kotak koloni 

Kode pada kotak koloni diberikan untuk 

memudahkan dalam pemberian perlakuan 

stimulan dan juga memudahkan dalam 

pengambilan data penelitian. Berikut tabel kode 

yang digunakan dalam penelitian :  

Tabel 2. Kode perlakuan penelitian 

Stimulan 

Sekat 
P0 P1 P2 

S0 

1 P0S0 – 1 P1S0 – 1 P2S0 – 1 

2 P0S0 – 2 P1S0 – 2 P2S0 – 2 

3 P0S0 – 3 P1S0 – 3 P2S0 – 3 

S1 

1 P0S1 – 1 P1S1 – 1 P2S1 – 1 

2 P0S1 – 2 P1S1 – 2 P2S1 – 2 

3 P0S1 – 3 P1S1 – 3 P2S1 – 3 
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2. Pemberian Stimulan 

Sebanyak 18 koloni digunakan dalam 

penelitian, setiap koloni diberi 3 buah gelas 

plastik (per gelas = 250 ml). Pemberian gelas 

plastik ini sebagai wadah untuk stimulan yang 

akan diberikan. Perlakuan yang diberikan 

sebanyak 3 macam, dengan P0 sebagai kontrol. 

Setiap perlakuan terdiri dari 6 koloni yang 

digunakan sebagai ulangan. Masing-masing 

perlakuan diambil 3 koloni dan diberi penyekat 

sisiran di dalam stup, dan 3 koloni sisanya tidak 

diberi penyekat sisiran. Frekuensi pemberian 

stimulan dilakukan 2 kali seminggu yaitu pada 

hari selasa dan Jumat pukul 06.00 - 07.00 WIB. 

Stimulan diberikan dalam masing-masing gelas 

plastik yang tersedia di dalam setiap kotak koloni. 

3. Pengambilan Data 

a. Pengambilan data sampel untuk mengetahui 

konsumsi pakan stimulan dilakukan 2 jam 

setelah pemberian pakan stimulan, dengan 

cara menghitung selisih jumlah pakan 

stimulan awal yang diberikan dengan jumlah 

pakan stimulan sisa. 

b. Pengambilan data untuk mengetahui tingkat 

mortalitas anakan dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah kematian pada 100 sampel 

setiap koloni. Pengamatan dilakukan pada 

minggu ketiga penelitian. Data diamati dengan 

cara menempelkan plastik transparan pada 
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salah satu permukaan sisiran kemudian diberi 

tanda lingkaran pada setiap 100 sampel sel 

sarang yang berisi telur. Pengamatan kembali 

dilakukan kembali pada hari kesembilan 

setelah penandaan pertama dengan cara 

menempelkan plastik yang telah diberi tanda 

pada sisiran yang sama dengan posisi yang 

sama pula  sehingga dapat diketahui setiap 

perkembangan ke 100 sampel. Setiap sarang 

yang tidak dalam fase pupa diberi tanda silang 

sebagai tanda bahwa sel tersebut mengalami 

kematian. Jumlah tanda silag tersebut 

menandakan anakan pada koloni yang diamati. 

c. Pengambilan data untuk mengetahui berat 

sarang dilakukan dengan cara mengukur berat 

awal sisiran sarang tanpa anggota koloni pada 

setiap sisiran dalam kotak koloni. Setiap 7 hari 

dilakukan pengukuran yang sama terhadap 

sisiran sarang berturut-berturut  selama 

penelitian dilakukan. 

 

3.5 Variabel pengamatan. 

Variabel yang diamati dalam rencana penelitian ini antara 

lain:  

3.4.1 Variabel utama: 

 1. Konsumsi pakan stimulan 

 2. Mortalitas anakan  

 3. Berat sisiran sarang 
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3.4.2 Variabel pendukung: 

 1. Suhu 

 2. RH (kelembaban udara) 

. 

3.6 Analisis Data  

Analisis data pada konsumsi pakan stimulan, berat sisiran 

sarang, dan mortalitas anakan pada penelitian ini 

menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) dari Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola faktorial, sedangkan data suhu dan 

kelembaban udara dianalisis menggunakan uji rata-rata. Model 

linier RAL pola faktorial sebagai berikut (Yitnosumarto, 

1993): 

 Yijk  =  + P i  + Sij + (PS)ij + εijk   

Keterangan : 

i = 1, 2, 3 

j = 1, 2 

k = 1, 2, 3 

Yijk  = tingkat kesukaan lebah madu untuk stimulan ke-1,2,3 

penyekat ke-1,2 dan pada ulangan ke-1,2,3 

   = rata-rata umum  

Pi  = pengaruh stimulan ke-1,2,3. 

Sj   = pengaruh penyekat ke-1,2. 

(PS)ij  = pengaruh interaksi PS ke-1,2,3 (dari pemberian 

stimulan), dan ke-1,2 (dari pemberian penyekat) 

εijk = pengaruh galat ke-1,2,3 (pemberian stimulan), ke-1,2 

(pemberian penyekat), interaksi PS ke-1,2,3 dan ke-1,2 

dan pada ulangan ke-1,2,3 
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Tabel 3. Analisis Ragam 

SK db JK KT F-hitung 
F-tabel 

0,05 

F-tabel 

0,01 

Penyekat S-1 JKS KTS KTS/ KTg  4,75 9,33 

Stimulan P-1 JKP KTP KTP/ KTg  3,89 6,93 

Interaksi (S-1)(P-1) JKSP KTSP KTSP/ KTg  3,89 6,93 

Galat SP (k-1) JKg KTg    

Total (kSP-1) JKT     

 

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisa 

ragam (ANOVA) Rancangaan Acak Lengkap dengan selang 

kepercayaan 95% dan dilanjutkan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) bila terdapat perbedaan yang nyata. Rumus BNT 

sebagai berikut : 

 

BNT = (tα;dbgalat) ( ) 

Keterangan : tα = taraf nyata 5% 

dbgalat  = derajat bebas galat  

KTgalat = kuadrat tengah galat 

r = banyaknya ulangan 
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3.7 Batasan Istilah 

a. Stimulan 

Stimulan pada lebah madu ini adalah pakan tambahan 

yang diberikan agar lebah tetap bertahan di dalam stup pada 

saat musim paceklik hingga akhir menjelang musim bunga. 

b. Penyekat sisiran  

Penyekat sisiran adalah penyekat yang terbuat dari kayu 

yang ditempatkan diantara sisiran aktif dan tempat pakan. 


