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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Pemberian Stimulan dan Penyekat Sisiran 

terhadap Konsumsi Pakan Stimulan Lebah Madu 

Pengaruh pemberian pakan stimulan terhadap konsumsi 

pakan stimulan lebah madu seperti pada Lampiran 1, setelah 

dianalisis ragam menunjukkan bahwa penambahan pakan 

stimulan (P) mempengaruhi tingkat konsumsi lebah madu 

(P<0,05). Adapun perbedaannya setelah diuji dengan Uji BNT 

5% akan tampak pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata pengaruh pemberian stimulan terhadap 

konsumsi pakan stimulan lebah madu (ml) 

Stimulan Rata-rata 

P0 432,64 ± 40,053
a 

P1 428,50 ± 36,557
a 

P2 492,41 ± 45,912
b 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05)  

Tabel 4 menunjukkan bahwa konsumsi lebah madu 

terhadap stimulan P2 rata-rata sebesar 492,41 ± 45,912 ml, 

lebih tinggi 59,77 ml dari stimulan P0. Terlihat jelas bahwa 

stimulan P2 mampu meningkatkan konsumsi stimulan lebah 

madu. Stimulan P2 dibuat dari air, gula pasir dan hasil samping 

tepung tapioka (50% : 25% : 25%), sedangkan stimulan P0 dari 

air dan gula pasir (50% : 50%), stimulan P1 dibuat dari air dan 

hasil samping tepung tapioka (50% : 50%). Campuran antara 

air, gula pasir dan hasil samping tepung tapioka pada stimulan 
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P2 diduga memberikan pengaruh yang saling menyeimbangkan 

dalam hal tingkat kemanisan, kepekatan cairan, dan 

kandungan nutrisi dari stimulan P2 sehingga lebah madu lebih 

menyukai stimulan tersebut dibandingkan dari stimulan P0 dan 

P1. Pemberian stimulan bertujuan dapat menutupi kekurangan 

nektar dari alam dikarenakan minimnya tumbuhan yang 

berbunga saat musim kemarau. Nektar merupakan sumber 

karbohidrat bagi lebah madu untuk membuat madu. 

Karbohidrat yang paling banyak terdapat dalam nektar adalah 

sukrosa, glukosa dan fruktosa (Hebert, 1992). Lebah madu 

secara otomatis akan membutuhkan karbohidrat berupa 

sukrosa, glukosa dan fruktosa sebagai bahan membuat madu. 

Gula pasir merupakan golongan Disakarida yang termasuk 

dalam sukrosa (Irawan, 2007). Sukrosa merupakan gabungan 

dari glukosa dan fruktosa. Kedua bahan gula pasir dan 

fruktosa bila dicampur maka kebutuhan lebah madu akan 

glukosa dan fruktosa dapat terpenuhi, hal ini yang diduga 

menjadi penyebab tingginya konsumsi stimulan P2 oleh lebah 

madu. 

Hasil analisis ragam pengaruh pemberian penyekat sisiran 

terhadap konsumsi pakan stimulan lebah madu seperti pada 

Lampiran 1 menunjukkan bahwa pemberian penyekat (S) tidak 

mempengaruhi konsumsi stimulan (P>0,05). Tabel 5 

menunjukkan rata-rata dari konsumsi lebah madu terhadap 

penyekat sisiran yang diberikan. Hal ini berarti bahwa 

penyekat yang diberikan tidak memberikan pengaruh terhadap 

tingkat konsumsi stimulan lebah madu. 
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Tabel 5.  Rata-rata pengaruh pemberian penyekat sisiran 

terhadap konsumsi pakan stimulan lebah 

madu(ml) 

Penyekat Rata-rata 

S0 458,11 ± 61,21 

S1 444,26 ± 34,92 

Tabel 5 menunjukkan rata-rata konsumsi pakan 

stimulan lebah madu yang tidak berselisih jauh antara 

yang tidak diberi penyekat S0 dan yang diberi penyekat 

S1. Pemberian penyekat ini jelas tidak dapat 

meningkatkan konsumsi stimulan. Diduga karena suhu 

rata-rata di dalam sarang tidak optimal sehingga 

konsumsi stimulan tidak dapat berjalan dengan baik. 

Diketahui suhu rata-rata saat penelitian adalah 26 
0
C.  

Becher, Scharpenberg and Moritz (2009) menjelaskan 

bahwa rata-rata suhu optimum fase telur adalah 32,7 °C, 

selama perkembangan larva rata-rata suhu adalah 33,3 °C 

dan saat fase pupa suhu rata-rata 33,2 °C. Perkembangan 

koloni akan terhambat bila saat fase anakan tidak mampu 

berkembang secara optimal.  

Penempatan pakan stimulan di dalam wadah sendiri 

dan ditempatkan diantara penyekat dan sisiran kosong 

disinyalir dapat menurunkan suhu dalam sarang. Karena 

antara penyekat dan sisiran kosong terdapat ruang 

kosong, sehingga keseimbangan suhu di dalam sarang 

akan terganggu. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan 

pakan stimulant dalam sisiran sarang kosong dan di taruh 



28 

 

diantara sisiran aktif dan penyekat sehingga tidak sampai 

terjadi ruang kosong dalam sarang. 

Tabel 6. Rata-rata interaksi terhadap konsumsi pakan 

stimulan lebah madu (ml) 

Perlakuan Konsumsi Pakan Stimulan 

P0S0 435.67 ± 49.716 

P0S1 429.63 ± 38.877 

P1S0 415.76 ± 38.883 

P1S1 441.25 ± 36.631 

P2S0 522.90 ± 35.518 

P2S1 461.93 ± 34.934 

Hasil analisis ragam pengaruh pemberian pakan 

stimulan dan penyekat sisiran terhadap konsumsi pakan 

stimulan pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa konsumsi 

pakan stimulan lebah madu tidak dipengaruhi oleh 

interaksi antara penambahan pakan stimulan dan 

penyekat sisiran (P>0,05). Tabel 6 menunjukkan rata-rata 

interaksi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Rata-

rata konsumsi stimulan P0S0, P0S1, P1S0, dan P1S1 masih 

jauh dibanding dengan rata-rata konsumsi stimulan P2S0 

maupun P2S0 . Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian 

stimulan P0 dan P1 tanpa dipengaruhi oleh adanya 

penyekat atau tidak tingkat konsumsinya hampir sama. 

Berbeda pada perlakuan P2S0 maupun P2S0 yang memiliki 

rata-rata konsumsi pakan stimulan tertinggi. Artinya 

pemberian stimulan P2 baik dengan penambahan penyekat 

sisiran maupun tidak menggunakan penyekat sisiran 

mampu meningkatkan konsumsi pakan stimulan lebah 
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madu bila dibandingkan dengan stimulan kontrol P0 

maupun stimulan P1.  

 

4.2 Pengaruh Pemberian Stimulan dan Penyekat Sisiran 

terhadap Berat Sisiran Sarang 

Pengaruh pemberian pakan stimulan terhadap berat 

sisiran sarang lebah madu tampak seperti pada Lampiran 

3, setelah dianalisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan pakan stimulan (P) tidak mempengaruhi 

berat sisiran sarang lebah madu (P<0,05). Rata-rata berat 

sisiran sarang tampak pada Tabel 6.  

Tabel 7. Rata-rata pengaruh pakan stimulan terhadap 

berat sisiran sarang (g) 

Stimulan Rata-rata 

P0 1140,27 ± 88,387 

P1 1209,22 ± 79,983 

P2 1187,22 ± 89,222 

Tabel 7 menunjukkan perbedaan yang tidak 

signifikan dari masing-masing perlakuan yang diberikan. 

Artinya pemberian stimulan tidak mampu meningkatkan 

berat sisiran sarang lebah madu. Rata-rata berat sisiran 

sarang dari sebesar 1209,22 ± 79,983 g (P1) dan 1187,22 

± 89,222 g (P2). Hal ini berarti stimulan P1 dan P2 tidak 

berbeda dalam pengaruhnya terhadap berat sisiran sarang 

dengan stimulan kontrol P0 yang memiliki rata-rata berat 

sisiran 1140,27 ± 88,387 g. Sisiran sarang lebah 

digunakan sebagai tempat telur, tempat berkembangya 
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larva  dan pupa, sebagai tempat menyimpan pollen, dan 

juga sebagai tempat menyimpan madu. Musim paceklik 

membatasi tersedianya nektar dari alam, sehingga lebah 

madu madu tidak dapat menyimpan madu dalam jumlah 

yang besar pada sisiran sarang. Madu yang dibuat hanya 

cukup sebagai konsumsi harian. Pemberian stimulan tidak 

dapat mempengaruhi secara signifikan dalam hal berat 

sisiran sarang ini diduga karena stimulan yang diberikan 

tidak mampu dikonsumsi dengan baik oleh lebah pekerja. 

Junus (2011) menjelaskan bahwa lebah ratu yang 

produktif dan jumlah lebah pekerja yang optimal dapat 

menunjang produksi anakan dan madu yang maksimal. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Mei yang 

merupakan musim paceklik bagi lebah. Minimnya pohon 

berbunga maka lebah madu perlu mendapatkan pakan 

tambahan selain dari alam yaitu pakan stimulan ini. 

Aktivitas lebah madu lebih terkonsentrasi untuk 

menambah koloni baru sebagai persiapan musim bunga. 

Masalahnya stimulan yang diberikan nampaknya tidak 

dapat dikonsumsi dengan baik oleh lebah pekerja 

sehingga kebutuhan pakan anakan lebah, lebah ratu dan 

lebah pekerja tidak terpenuhi. Lebah pekerja memerlukan 

pollen sebagai sumber protein yang dibutuhkan anakan. 

Musim paceklik membatasi pollen yang diperlukan lebah 

madu, sehingga di dalam sisiran pollen yang tersimpan 

sedikit dan madu pun tidak terdapat sehingga berat sisiran 

sarang lebah tidak terpengaruh dengan perlakuan ini.  

Hasil analisis ragam pengaruh pemberian penyekat 

sisiran terhadap berat sisiran sarang pada Lampiran 3 

menunjukkan bahwa penambahan penyekat sisiran (S) 
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tidak mempengaruhi berat sisiran sarang lebah madu 

(P<0,05). Tabel 8 menunjukkan perbedaan yang tidak 

signifikan dari rata-rata berat sisiran sarang. Berat rata-

rata sisiran sarang sebesar 1168,46 ± 58,948 g (S0) dan 

1189,35 ± 109,528 g (S1). Artinya pemberian penyekat 

sisiran kurang memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap perkembangan berat sisiran sarang ini. 

Tabel 8. Rata-rata pengaruh pemberian penyekat sisiran 

terhadap berat sisiran sarang(g)  

Penyekat Rata-rata 

S0 1168,46 ± 58,948 

S1 1189,35 ± 109,528 

 

Terlihat jelas bahwa rata-rata antara yang tidak 

diberi penyekat (P0) dan yang diberi penyekat (P1) hanya 

memiliki selisih rata-rata sebesar 20,89 g. Artinya 

penambahan penyekat sisiran tidak meningkatkan berat 

sisiran sarang. Sisiran sarang lebah merupakan tempat 

bertelur bagi ratu, sebagai tempat merawat larva dan 

pupa, sebagai tempat penyimpanan pollen dan madu 

(Sihombing, 2005). Pemberian penyekat sisiran kecil 

kemungkinanya untuk dapat mempengaruhi secara 

signifikan perkembangan dalam sisiran sarang karena 

penyekat hanya sebatas memberikan pengaruh kestabilan 

suhu sarang lebah. Kemungkinan jumlah koloni dalam 

sarang antara yang diberi penyekat dan tidak tidak diberi 

penyekat jumlahnya berbeda. Koloni dalam sarang juga 

bertugas mengatur suhu dalam sarang. Semakin banyak 



32 

 

koloni dalam sarang semakin mudah pula suhu dalam 

sarang dapat diatur. Suhu yang optimal akan membuat 

aktivitas di dalam sarang menjadi maksimal, lebah ratu 

semakin produktif untuk bertelur, dan juga akan membuat 

lebah pekerja semakin aktif untuk merawat telur-telur. 

Hal inilah yang dapat memicu pertambahan berat sisiran 

sarang. Pertumbuhan telur menjadi larva dan pupa, selain 

itu aktivitas dari luar untuk mengumpulkan pollen juga 

akan menambah kapasitas dari sisiran sarang tersebut. 

Tabel 9. Rata-rata interaksi terhadap rata-rata berat sisiran 

sarang lebah madu (g). 

Perlakuan Konsumsi Pakan Stimulan 

P0S0 1185.28 ± 56.986 

P0S1 1095.28 ± 101.037 

P1S0 1169.56 ± 23.915 

P1S1 1248.89 ± 103.445 

P2S0 1150.56 ± 95.776 

P2S1 1223.89 ± 81.825 

Hasil analisis ragam pengaruh pemberian pakan 

stimulan dan penyekat sisiran terhadap berat sisiran 

sarang pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa berat sisiran 

sarang tidak dipengaruhi oleh interaksi antara 

penambahan pakan stimulan dan penyekat sisiran 

(P>0,05). Tabel 9 menunjukkan rata-rata interaksi dari 

yang tertinggi sampai terendah. Rata – rata berat sisiran 

sarang lebah madu dari perlakuan pemberian penyekat 

(S1) nampak memiliki rata-rata berat sisiran yang paling 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kerumunan 
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koloni dalam sarang sehingga aktivitas di dalam sarang 

seperti memberi makan anakan, membuat madu, dan 

merawat lebah ratu menjadi lebih intensif.  Banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi berat sisiran sarang ini, seperti 

faktor pemberian penyekat, namun kemungkinan dapat 

mempengaruhi berat sisiran ini rendah sekali. Pemberian 

stimulan memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi 

perkembangan sisiran sarang, namun diduga minimnya 

pasokan makanan dari alam mengakibatkan sisiran tidak 

mampu berkembang, baik melalui bertambahnya jumlah 

koloni, jumlah pollen yang disimpan, maupun jumlah 

madu dihasilkan.  

 

4.3 Pengaruh Pemberian Stimulan dan Penyekat Sisiran 

terhadap Mortalitas Anakan Lebah Madu 

Pengaruh pemberian pakan stimulan terhadap 

mortalitas anakan lebah madu tampak seperti pada 

Lampiran 4, setelah dianalisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan pakan stimulan (P) mempengaruhi 

mortalitas anakan (P<0,05). Adapun perbedaannya 

setelah diuji dengan Uji BNT 5% akan tampak pada 

Tabel 10. 

Tabel 10.  Rata – rata pengaruh pemberian stimulan 

terhadap mortalitas anakan lebah madu(%) 

Stimulan Rata-rata 

P0 12,83 ± 4,915
a 

P1  10,33 ± 5,750
a 

P2 7,66 ± 3,076
ab 
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Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05)  

Tabel 10 menunjukkan rata-rata mortalitas anakan 

setelah diberi stimulan P0 yaitu 12,83 ± 3,076 % 

merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 

mortalitas anakan dari perlakuan stimulan lainnya 7.66 ± 

4,915 % (P2) dan 10.33 ± 5,750 % (P1), hal ini berarti 

penambahan stimulan mampu menurunkan tingkat 

mortalitas anakan lebah madu. Stimulan P2 merupakan 

stimulan yang memiliki nilai rata-rata terkecil, indikasi 

bahwa stimulan ini memiliki pengaruh mortalitas yang 

sedikit lebih rendah dibanding stimulan yang lainnya. 

Kemungkinan beberapa faktor tak terkendali yang dapat 

mempengaruhi tingginya mortalitas anakan lebah madu 

seperti terjadinya inbreeding, kesehatan koloni (Winston, 

1987). Ratu bisa juga kawin dengan saudaranya sendiri, 

sehingga telur yang dihasilkan akan memiliki rataan 

kematian pada saat anakan hingga 50%. Penyimpangan  

sebelum atau sesudah terjadi oviposisi pada saat 

perkembangan telur-telur calon lebah betina maupun 

jantan juga akan mengalami kegagalan dalam penetasan. 

Kandungan karbohidrat yang terdapat dalam stimulan 

tersebut diduga mempengaruhi tingkat konsumsi yang 

berbeda dari masing-masing perlakuan. Stimulan P2 

merupakan campuran antara gula pasir dan hasil samping 

pengolahan tepung tapioka. Campuran tersebut 

memberikan energi dan nutrisi yang diperlukan lebah 

madu yaitu glukosa dan fruktosa. Hebert (1992) 

menyatakan bahwa karbohidrat yang paling banyak 
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terdapat dalam nektar adalah sukrosa, glukosa dan 

fruktosa.  

Hasil analisis ragam pengaruh pemberian penyekat 

sisiran terhadap mortalitas anakan lebah madu pada 

Lampiran 4 menunjukkan bahwa penambahan penyekat 

sisiran (S) mempengaruhi mortalitas anakan (P<0,05). 

Tabel 11 menunjukkan perbedaan yang signifikan (BNT 

5%) dari rata-rata mortalitas anakan yang mendapat 

perlakuan S0 (tanpa penyekat) dan S1 (menggunakan 

penyekat). Rata-rata mortalitas dari perlakuan S0 sebesar 

13,77 ± 4,024 % lebih tinggi dari rataan mortalitas 

perlakuan 6.77 ± 2,818 % (S1). Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan pemberian penyekat sisiran tingkat 

mortalitas anakan dapat menurun.  

Tabel 11. Rata – rata pengaruh pemberian penyekat 

sisiran terhadap mortalitas anakan lebah madu 

(%) 

Penyekat Rata-rata 

S0 13.77 ± 4,024
a 

S1 6.77 ± 2,818
b 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05)  

Pemberian penyekat sisiran ini diharapkan mampu 

menjaga suhu kotak koloni dari kondisi yang berubah-

ubah lingkungan sekitar. Sarwono (2001) menyatakan 

bahwa apabila suhu tubuh lebah madu turun hingga 10 
0
C 
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maka lebah tidak akan bisa terbang, terlebih lagi apabila 

suhu tubuh menurun hingga 5 
0
C maka lebah kehilangan 

kemampuan bergeraknya. Suhu optimum fase telur adalah 

32,7 °C, selama perkembangan larva rata-rata suhu adalah 

33,3 °C dan saat fase pupa suhu rata-rata 33,2 °C (Becher 

et al.,2009). Artinya bahwa menjaga suhu kotak koloni 

agar tetap stabil suhunya menjadi sangat penting bagi 

anakan lebah madu, karena dengan stabilnya suhu kotak 

koloni maka aktivitas lebah pekerja terutama yang 

bertugas sebagai perawat anakan menjadi maksimal.  

Tabel 12. Rata-rata interaksi terhadap mortalitas anakan 

lebah madu (%). 

Perlakuan Berat Sisiran Sarang 

P0S0 16.33 ± 4.163 

P0S1 9.33 ± 2.516 

P1S0  15 ± 3.60 

P1S1 5.67 ± 2.081 

P2S0  10 ± 1.00 

P2S1 5.33 ± 2.516 

Hasil analisis ragam pengaruh pemberian pakan 

stimulan dan penyekat sisiran terhadap mortalitas anakan 

pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa mortalitas anakan 

tidak dipengaruhi oleh interaksi antara penambahan 

pakan stimulan dan penyekat sisiran (P>0,05). Tabel 12 

menunjukkan rata-rata tertinggi sampai terendah pada 

tingkat mortalitas anakan. Perlakuan P2 jelas 

memperlihatkan tingkat mortalitas anakan lebah madu 

yang paling redah dibanding perlakuan yang lainnya. 
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Pemberian stimulan P2 yang dapat memenuhi kebutuhan 

nutrisi anakan lebah madu selain dari pollen disinyalir 

dapat mempertahankan kehidupan anakan dan menunjang 

produktifitas anakan hingga dapat menjadi lebah dewasa. 

Pemberian penyekat sisiran (S1) yang dapat menekan 

aliran udara yang masuk ke dalam sarang sehingga dapat 

menjaga suhu antar sisiran diduga mampu menekan 

mortalitas anakan lebah madu. Berbanding terbalik 

dengan perlakuan S0 yang memiliki tingkat rataan 

mortalitas paling tinggi dibandingkan perlakuan yang 

lainnya. Rendahnya stabilitas suhu dalam kotak koloni 

diduga menjadi penyebab tingginya mortalitas karena 

penyekat sisiran tidak diberikan pada perlakuan S0 ini, 

selain itu asupan nutrisi dari stimulan P0 yang diberikan 

tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anakan lebah 

madu maupun kebutuhan nutrisi lebah pekerja sehingga 

tingkat mortalitas menjadi tinggi. 


