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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Pemberian Pakan Tambahan “(Bee feed)” dan Air Terhadap Aktivitas 

Lebah Pekerja Membawa Nektar 

Hasil pengamatan aktivitas lebah pekerja membawa nektar terdapat pada Lampiran 3. 

Berdasarkan perhitungan statistik (analisis ragam) menunjukkan bahwa pakan tambahan bee 

feed berpengaruh nyata terhadap aktivitas lebah pekerja membawa nektar (P<0,05). 

 

Tabel 2. Rata-rata lebah pekerja yang masuk membawa nektar 

Pakan Rata-rata (ekor/menit) 

P1 74,36±3,37
a 

P2 82,59±3,58
b 

P3 77,52±3,57
b 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05). 

 

Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT), dapat diketahui bahwa pemberian pakan tambahan 

air dan bee feed memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap aktivitas lebah pekerja 

yang masuk membawa nektar. Terjadi perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) pada 

perlakuan P1 dan P2, sedangkan pada perlakuan P3 memberikan pengaruh yang hampir sama 

terhadap perlakuan P2. Hasil di atas menerima Hipotesis 1 diduga penggunaan pakan 

tambahan bee feed dan air (50% : 50%) dapat meningkatkan aktivitas lebah pekerja Apis 

mellifera dalam mengumpulkan nektar saat musim paceklik. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan P2 memiliki rata-rata lebah pekerja masuk 

membawa nektar yang lebih tinggi, hal ini diduga karena terjadi pengaruh yang saling 

menyeimbangkan dalam hal tingkat kemanisan, kepekatan cairan dan kandungan nutrisi. 

Perlakuan P2 dibuat dari campuran air dan hasil samping tepung tapioka (50% : 50%). 

Perlakuan P2 mempunyai kandungan utama berupa karbohidrat monosakarida (glukosa 

dan fruktosa), sedangkan pakan P3 mempunyai kandungan utama berupa karbohidarat 

monosakarida dan disakarida (glukosa, fruktosa dan sukrosa), selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Hal ini sesuai dengan pendapat Darwin (2013) yang menyatakan bahwa 

nektar merupakan sumber karbohidrat bagi lebah madu untuk membuat madu, karbohidrat 
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yang paling banyak terdapat dalam nektar adalah sukrosa, glukosa dan fruktosa. Irawan 

(2007) juga menambahkan bahwa gula pasir merupakan disakarida yang termasuk dalam 

sukrosa. Sukrosa merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Lebah madu sangat 

membutuhkan karbohidrat-karbohidrat tersebut untuk dikonsumsi sebagai upaya 

mempertahankan koloni sebelum musim bunga tiba. 

Nektar adalah suatu senyawa komplek yang dihasilkan oleh kelenjar necterifier tanaman 

dalam bentuk larutan dengan konsentrasi yang bervariasi sesuai dengan jenis dan tempat 

tumbuh tanaman tersebut. Komponen utama dari nektar tersebut adalah sukrosa, fruktosa dan 

glukosa, tetapi juga nektar ini mengandung gula lainnya walaupun jumlahnya sangat sedikit 

antara lain maltose, melibiosa, ratinosa turunan karbohidrat lainnya, asam organik, resin 

garam dan mineral. Nektar dibutuhkan sebagai sumber karbohidrat/energi, sumber air, 

sumber vitamin dan mineral. 

Ekstrafloral adalah cairan manis yang secara alami keluar dari pucuk daun muda atau 

tangkai batang daun tanaman pakan lebah. Cairan tersebut merupakan suatu senyawa 

komplek yang dihasilkan oleh kelenjar necterifier tanaman dalam bentuk larutan dengan 

konsentrasi bervariasi sesuai dengan jenis tanaman dan tempa tumbuhnya. Komponen yang 

terkandung dalam nektar adalah sukrosa, fruktosa dan glukosa. 

Secara deskriptif rata-rata lebah pekerja yang masuk membawa nektar pada setiap 

perlakuan adalah P1 (74,36±3,37); P2 (82,59±3,58); dan P3 (77,52±3,57), dapat disimpulkan 

bahwa pakan tambahan bee feed : air (50%-50%) dapat meningkatkan aktivitas lebah pekerja 

untuk lebih aktif dalam mengumpulkan nektar.  

 

4.2 Pengaruh Pemberian Pakan Tambahan “(Bee feed)” dan Air Terhadap Aktivitas 

Lebah Pekerja yang Masuk ke Kotak 

Hasil pengamatan aktivitas lebah pekerja membawa nektar terdapat pada Lampiran 5. 

Berdasarkan perhitungan statistik (analisis ragam) menunjukkan bahwa pakan tambahan 

bee feed berpengaruh nyata terhadap aktivitas lebah pekerja masuk kotak (P<0,05). 
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Tabel 3. Rata-rata lebah pekerja yang masuk kotak 

Pakan Rata-rata (ekor/menit) 

P1 146,98±2,07
a 

P2 151,48±2,23
b 

P3 148,93±2,37
b 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang nyata  (P<0,05). 

  

Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT), dapat diketahui bahwa perlakuan yang berbeda 

dapat memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap aktivitas lebah pekerja 

yang masuk ke dalam kotak pada perlakuan P1 dan P3, sedangkan pada perlakuan P2 

memberikan pengaruh yang hampir sama terhadap perlakuan P3. Hasil di atas menerima 

Hipotesis 1 diduga penggunaan pakan tambahan bee feed dan air (50% : 50%) dapat 

meningkatkan aktivitas lebah pekerja Apis mellifera dalam mengumpulkan nektar saat musim 

paceklik. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi lingkungan. Lebah madu Apis mellifera sudah 

sangat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan setempat. Faktor ini akan memberikan 

peluang yang lebih besar untuk menunjang kemampuan beraktivitas bagi lebah dalam 

mencari makanan. Pernyataan di atas didukung oleh Widhiono (2006) menyatakan bahwa 

aktivitas lebah selain dipengaruhi oleh ketersediaan pakan juga sangat dipengaruhi oleh 

faktor suhu, kelembaban udara, curah hujan dan ketinggian tempat. Faktor lain yang dapat 

mempengaruhi aktivitas lebah pekerja dalam mengumpulkan nektar adalah jarak sumber 

pakan dan suhu lingkungan pada lokasi penggembalaan koloni lebah. Lebah pekerja pada 

perlakuan P2, lebah pekerja memperoleh pakan dari sumber pakan dengan jarak terdekat, 

sehingga frekuensi lebah pekerja dalam mengumpulkan pakan lebih tinggi. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Sihombing (2005) yang menyatakan bahwa jarak dan ketinggian 

(altitut) sumber pakan dari koloni dapat mempengaruhi intensitas pengumpulan makanan 

melalui perjalanan lebah pekerja dalam mengambil pakan per satuan waktu, jarak yang 

semakin jauh akan menurunkan frekuensi perjalanan lebah pekerja dalam satuan waktu, jarak 

yang semakin jauh akan memperpendek frekuensi perjalanan lebah pekerja dalam satu hari, 

dan sebaliknya meningkatkan jumlah energi yang dihabiskan selama menempuh perjalanan. 

Secara diskriptif rata-rata lebah pekerja yang masuk kotak setiap perlakuan yaitu P1 

(146,98±2,07); P2 (151,48±2,23); dan P3 (148,93±2,37). Disimpulkan bahwa pakan tambahan 

bee feed : air (50% : 50%) dapat meningkatkan aktivitas lebah pekerja untuk lebih aktif. 
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4.3 Pengaruh Pemberian Pakan Tambahan (Bee feed) dan air Terhadap Luas  

       Sisiran Madu 

 Hasil pengamatan aktivitas lebah pekerja membawa nektar terdapat pada Lampiran 8. 

Berdasarkan perhitungan statistik (analisis ragam) menunjukkan bahwa pakan tambahan bee 

feed berpengaruh nyata terhadap luas sisiran madu (P<0,05). 

 

 Tabel 4. Rataan pengaruh pemberian pakan tambahan bee feed dan air terhadap luas         

sisiran sarang nektar (cm
2
/koloni) 

Pakan Rata-rata (cm
2
/koloni) 

P1   1542,21±12,78
a 

P2   1571,63±17,32
b 

P3   1550,50±15,79
b 

  Keterangan: Perlakuan pemberian pakan tambahan memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata (P<0,05). 

 

Berdasarkan hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT), dapat diketahui bahwa pemberian 

pakan tambahan air dan bee feed memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap rataan luas sisiran madu. Hasil analisa pada Tabel 4 menunjukkan bahwa koloni 

lebah yang diberi perlakuan pakan P2 mempunyai rataan luasan madu tertinggi dibandingkan 

P3 dan P1. Hasil di atas menerima Hipotesis 2 diduga penggunaan pakan tambahan bee feed 

dan air (50% : 50%) dapat meningkatkan luas sisiran madu yang diproduksi saat musim 

paceklik. Sihombing (2005) menyatakan bahwa sebagian besar energi yang diperlukan oleh 

lebah madu berasal dari nektar. Nektar kaya akan berbagai bentuk karbohidrat (3-87%), 

seperti sukrosa, fruktosa dan glukosa. Selain karbohidrat, nektar juga mengandung sedikit 

senyawa-senyawa amino, amida-amida, asam-asam organik, vitamin-vitamin, senyawa-

senyawa aromatik an juga mineral-mineral. Kandungan zat-zat makanan dalam nektar 

tergantung dari sumber nektar dan musim. Winston (2000) menambahkan bahwa nektar yang 

dikumpulkan oleh lebah pekerja tidak dapat langsung dimakan oleh anakan dan dewasa, 

tetapi diproses dahulu menjadi madu. 

Kandungan pakan tambahan P2 mempunyai parameter kadar air, fruktosa, glukosa dan 

sukrosa dapat dilihat pada Lampiran 6. Menurut Hendayati (2007), pakan tambahan berupa 

larutan gula dimaksudkan untuk mengatasi masa-masa kekurangan nektar di lapangan. Oleh 

karena itu kandungan gizi yang ada di dalam pakan tambahan sebaiknya sama dengan 
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kandungan nektar alami. Kandungan gula dalam nektar yang baik harus diatas 20%, karena 

kadar gula diatas 20% mampu mencukupi kebutuhan energi bagi aktivitas lebah madu. 

Semakin rendah suhu udara, maka lebah akan mengurangi aktivitas keluar untuk mencari 

makanan dan lebih banyak berada di dalam sarang untuk mempertahankan suhu. Rataan 

kelembaban lingkungan di lokasi penelitian adalah 77
 o

C, selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5.2. 

Sarwono (2001) menjelaskan bahwa kegiatan hidup lebah dipengaruhi oleh suhu udara di 

alam sekitarnya, suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas dapat membunuh seluruh anggota 

koloni lebah. Demi mempertahankan kelangsungan hidupnya, lebah harus memelihara suhu 

di dalam kotak sarang agar stabil kehangatannya. Suhu lingkungan diduga dapat 

mempengaruhi aktivitas lebah pekerja dalam mengumpulkan nektar. Suhu perlakuan P1 

(Lampiran 5) merupakan suhu yang ideal untuk menunjang aktivitas lebah pekerja dalam 

mencari nektar. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Guntoro (2013) bahwa temperatur 

lingkungan peternakan mempengaruhi aktivitas lebah pekerja dalam mencari pakan. 

Temperatur meningkat mengakibatkan penurunan aktivitas lebah dalam mencari pakan. 

Lebah pekerja aktif mencari pakan pada suhu kisaran antara 20-26
0
C. Meningkatnya 

temperatur lingkungan menyebabkan aktivitas mencari pakan menurun karena lebah secara 

naluriah dapat memperhitungkan bahwa pada suhu yang semakin tinggi maka energi yang 

dibutuhkan untuk terbang mencari pakan akan semakin besar. 

Secara deskriptif rataan luasan sisiran madu ada setiap perlakuan adalah 

P1(1542,21±12,78cm
2
);  P2(1571,63±17,32cm

2
); dan P3(1550,50±15,79cm

2
), dapat 

disimpulkan bahwa pakan tambahan bee feed : air (50% : 50%) dapat meningkatkan luasan 

sisiran sarang madu. 

 


