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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan 20 Maret 2014 sampai 20 April 2014 

di Peternakan Lebah CV. Kembang Joyo milik Bapak Ustadi, S.Pt dan Ibu Dewi 

Masyithoh, SP  yang terletak di Desa Wates, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten 

Malang. 

 

3.2 Materi penelitian 

Materi penelitian ini adalah 18 kotak atau koloni lebah madu Apis mellifera, 

maing-masing kotak koloni berisi 6 sisiran sarang (sarang berisi telur, larva, pupa, dan 

pakan cair maupun padat). Pakan tambahan yang digunakan berupa hasil gula pasir 

(Rp 8.500,-/kg), bee feed (Rp 6.000,-/kg), dan air. Bobot populasi koloni lebah awal 

sebesar 5,1-6,2 kg. 

Peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan lebah antara lain: kotak koloni 

(stup), sisiran (frame), tempat pakan (feeder frame). Peralatan yang digunakan saat 

penelitian yaitu alat tulis, mika transparan, penggaris (cm), alat pengasap, kamera, 

sikat lebah, gelas takar, termometer ruang (
o
C), higrometer, HTC (Hand Tally 

Counter), wadah pakan tambahan, timbangan dengan ukuran maksimal 5 kg dengan 

ketelitian 0,1 gr dan masker. Alat-alat untuk pembuatan pakan tambahan adalah tong, 

jirigen ukur, air, dan alat pengaduk seperti spatula. Peralatan untuk pengujian 

diantaranya gelas ukur, plastik bening dan timbangan analitik. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL), menggunakan 3 perlakuan dan masing-masing 

perlakuan dengan 6 ulangan. Rancangan percobaan berdasarkan Suhaemi (2011). 

Perlakuan yang dicobakan adalah pakan tambahan, 3 macam pakan tambahan tersebut 

terdiri dari: 

P1 = menggunakan air + gula pasir dengan perbandingan (50% : 50%) 

P2 = menggunakan air + bee feed dengan perbandingan (50% : 50%) 

P3 = menggunakan air + gula pasir + bee feed dengan perbandingan (50%:25% :25%) 

 

3.4 Prosedur penelitian 

3.4.1 Persiapan penelitian: 

3.4.1.1 Penyiapan koloni: 

a. Koloni yang dipakai pada penelitian ini mempunyai anggota koloni yang 

lengkap. 

b. Pada penelitian ini menggunakan 18 koloni. 
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c. Koloni bersifat aktif dan mempunyai daya menghabiskan pakan tambahan 

yang baik. 

d. Kotak koloni lebah mempunyai keadaan fisik yang baik. 

e. Terdapat 6 sisiran aktif, 1 sisiran kosong dan 1 wadah tempat pakan 

tambahan. 

f. Pemberian nomor urut sampel pada semua sampel yang ditempatkan 

secara acak kemudian diberi nomor urut. Pemberian label dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam pengambilan data. 

3.4.1.2 Penempatan koloni: 

a. Koloni lebah masing-masing perlakuan diberi label. 

b. Pembuatan peta koloni lebah. 

3.4.1.3 Pembuatan pakan tambahan 

Pemberian pakan tambahan pada masing-masing koloni/kotak lebah 

adalah sebanyak 840 ml, sehingga: 

a. P1:  (50% air : 50% gula) 

840gr terdiri dari:  

50% air =  420gr,  

50% gula=  420gr 

b. P2: (50% Air : 50% bee feed) 

840gr terdiri dari:  

50% air = 420gr,  

50% bee feed= 420gr 

c. P3: (50% air : 25% gula : 25% bee feed) 

840gr terdiri dari: 50%  

air= 420gr, 25%  

gula = 210gr dan 25%  

bee feed = 210gr. 

3.4.2 Pelaksanaan penelitian 

3.4.2.1 Pemberian pakan tambahan: 

a. Pemberian pakan dilakukan 3 (tiga) hari sekali pada pukul 15.00. 

b. Penakaran bahan-bahan yang akan dicampurkan harus sesuai takaran. 

c. Pembuatan pakan tambahan dengan bahan gula harus dilarutkan terlebih 

dahulu sampai benar-benar larut dalam air. 
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d. Jumlah pemberian pakan tambahan pada masing-masing perlakuan adalah 

sebanyak 840gr. 

3.4.2.2 Pengambilan data 

1. Jumlah pekerja yang masuk membawa nektar: 

a. Pengambilan data dimulai dari hari keenam setelah 

pemberian pakan perlakuan atau setelah dua kali pemberian 

pakan perlakuan. 

b. Pengambilan data dilakukan setiap tiga hari sekali. 

c. Perhitungan dilakukan dengan mengunakan HTC (Hand 

Tally Counter) tiap tiga kali sehari, yaitu pada pukul 07.00-

07.30 (W1), 09.00-09.30 (W2) dan 11.00-11.30 (W3). 

2. Luasan sarang yang berisi nektar: 

a. Pengambilan data dilakukan setiap 7 hari sekali, dimulai 

dari pukul 07.00 sampai selesai. 

b. Pengukuran luasan sisiran nektar dengan menggunakan 

mika transparan dan spidol permanen. 

c. Pengukuran dilakukan dengan meletakkan mika transparan 

diatas sisiran, kemudian sisiran yang berisi nektar ditandai 

dengan spidol. 

d. Plastik yang telah ditandai kemudian difotocopy. 

e. Kertas hasil fotocopy diukur luas (La) dan ditimbang 

beratnya (Ba), kertas hasil dari luasan nektar yang tercetak 

pada kertas digunting dan ditimbang beratnya (Bt).  

f. Dihitung dengan rumus berikut: 

Luas = 
  

  
 x La 

Keterangan :  

Bt = Berat kertas yang terukur (dari guntingan kertas yang 

sudah ditimbang) 

Ba = Berat kertas awal 

La = Luas kertas awal  (Panjang x Lebar) 

3. Suhu dan kelembaban 

a. Pengambilan data dilakukan setiap 3 hari sekali. 



15 
 

b. Pengukuran suhu dan kelebaban dengan menggunakan 

termometer ruang (
o
C) untuk mengukur suhu dan 

higrometer untuk mengukur kelebaban. 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini antara lain: 

1. Jumlah lebah pekerja Apis mellifera yang  membawa nektar. 

2. Luasan sisiran madu. 

 

3.6 Analisis data  

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisa ragam (ANOVA) dapat dilihat 

pada Tabel 1. Apabila terdapat pengaruh pada perlakuan dilanjutkan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) (Mattjik dan Sumertajaya, 2002). 

Tabel 1. Anilisis ragam ANOVA aktivitas lebah pekerja dan luas sisiran madu 

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan       

Galat       

Total       

Keterangan : F hitung < F tabel 5% , maka perlakuan memberikan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) 

 

3.7 Batasan Istilah  

Bee feed   : Pakan suplemen atau pakan tambahan lebah madu 

yang berasal dari hasil samping pembuatan tepung 

tapioka dan diproduksi oleh PT. Tainesia Jaya, 

Wonogiri, Jawa Tengah. 

Musim paceklik  : Masa dimana tanaman tidak sedang berbunga atau 

tidak tersedia pakan di sekitar lokasi pemeliharaan. 

Lebah membawa nektar : Lebah pakerja yang masuk kotak tanpa membawa 

tepung sari. 

 


