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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Lebah Madu Apis mellifera 

Apis mellifera merupakan lebah madu yang memiliki produktifitas tinggi 

dan mudah beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Alam Indonesia sudah tidak 

seperti dulu, yang memiliki banyak hutan dan tumbuhan. Hal ini berpengaruh 

terhadap perkembangan fauna disekitarnya, termasuk lebah madu (Adalina, 

2008).  

Menurut Koenigar (2007), Apis mellifera merupakan jenis lebah madu 

yang dibudidayakan hampir di semua negara termasuk Indonesia. Lebah ini 

banyak ditemukan di Eropa seperti Perancis, Yunani, Spanyol dan Yugoslavia. 

Di negara-negara tersebut lebah yang utama dibudidayakan yaitu Apis 

mellifera (lebah hitam dan lebah coklat Eropa), Apis mellifera ligustica (lebah 

kuning Italia), Apis mellifera carnica (lebah kelabu carniola).  

Anonimous (2008), menambahkan lebah madu Apis mellifera sering 

disebut lebah madu Italia. Lebah madu ini sangat populer sebagai lebah madu 

yang diternakkan di Eropa, Amerika dan Australia. Sekarang hampir semua 

peternakan lebah madu di seluruh dunia memakai lebah madu Apis mellifera 

dikarenakan mampu menghasilkan madu dengan jumlah 200/kg/koloni/tahun. 

Lebah madu ini lebih mudah dibudidayakan, sifatnya yang jinak dan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan sehingga lebah jenis ini tidak mudah 

meninggalkan sarangnya. Lebah digembalakan mengikuti musim bunga 

sebagai sumber pakan dan menghasilkan madu berdasarkan sumber bunga 

tersebut, di pulau Jawa peternak lebah biasanya menggembalakan lebah di 

perkebunan kapuk, mangga, rambutan, kelengkeng, duwet dan karet. 

 

2.1.2 Lebah Pekerja 

 Menurut tempat berlangsungnya pekerjaan dalam koloni digolongkan 

menjadi dua yaitu tugas dalam sarang dan luar sarang. Pola pembagian tugas 

pada lebah pekerja didasarkan pada kondisi umur dan kondisi fisiologis, tetapi 

tidak ada batas yang jelas kapan suatu tugas berakhir dan kapan tugas baru 
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diterima. Sebagai contoh, koloni tersebut kekurangan pekerja sebagai perawat 

larva maka, tugas diambil alih oleh lebah pekerja lapang (Sihombing, 2005). 

 Lebah pekerja biasa disebut juga sebagai lebah betina, lebah inilah 

yang memiliki tanggung jawab pekerjaan sepanjang hidupnya. Ukuran lebah 

pekerja lebih kecil dari pada lebah ratu dan lebah jantan. Bentuk tubuhnya 

ramping warnanya hitam kecoklatan dan ekornya mempunyai sengat yang 

lurus dan berduri. Fungsi sengat lebah pekerja melindungi sarangnya dan 

menyerang siapapun yang mengganggu. Lebah pekerja mempunyai tanggung 

jawab pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan umur lebah pekerja 

tersebut. Sesaat setelah keluar dari kepompong larva lebah pekerja langsung 

mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan sarang lebah dari kotoran-

kotoran, ketika berumur 3-10 hari lebah pekerja ini menghasilkan royal jelly 

yang sangat dibutuhkan oleh larva lebah dan ratu lebah (Anonim, 2008). 

 

2.1.3 Pakan lebah madu 

 Pakan lebah madu Apis mellifera adalah nektar, pollen, dan pakan 

buatan. Lebah madu membutuhkan zat makanan untuk reproduksi dan 

produksi. Lebah madu juga membutuhkan enam golongan bahan makanan 

pokok, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin dan air. Selain 

bahan makanan pokok tersebut masih banyak bahan-bahan lain yang 

dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya (Sihombing, 2005). 

2.1.3.1 Nektar 

 Nektar pada umumnya dihasilkan oleh bunga tanaman pangan,tanaman 

kehutanan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura (buah dan sayuran), 

tanaman hias, rumput dan semak belukar.  Ketersediaan pakan lebah 

secara berkesinambungan merupakan salah satu syarat pendukung 

perkembangan koloni lebah dan produksi madu. Oleh karena itu, faktor 

pakan penting dipertimbangkan dalam menentukan lokasi budidaya lebah 

madu (Hadisoesilo, 2001). 

2.1.3.2  Tepung sari 

 Tepung sari merupakan sumber utama protein untuk lebah madu. Hal 

ini sebagian besar digunakan untuk memberi makan larva berkembang dan 

lebah muda untuk menyediakan unsur-unsur struktural otot, kelenjar dan 

jaringan lainnya. Hal ini juga digunakan dalam produksi royal jelly, yang 
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merupakan makanan khusus diproduksi oleh lebah pekerjayang diberikan 

pada lebah ratu, mengembangkan larva ratu, dan larva pekerja hingga usia 

72 jam (Somerville, 2000). 

2.1.3.3 Pakan tambahan 

 Somerville (2000) pakan gula dalam bentuk sirup merupakan metode 

yang paling popular dan merupakan metode yang efektif untuk 

merangsang perkembangan anakan lebah madu. Pakan buatan yang umum 

dipakai oleh peternak rata-rata berasal dari gula pasir yang ditambah 

dengan air. Harga gula pasir yang relatif mahal saat ini menyebabkan 

beberapa peternak beralih menggunakan bahan lain, misalnya bahan dari 

hasil samping pengolahan tepung tapioka. Gula dari pati adalah sirup 

glukosa, fruktosa, maltose, manitol dan sorbitol, rasa dari gula-gula 

tersebut hampir sama dengan gula tebu, bahkan fruktosa dan sorbitol lebih 

manis. 

 Salah satu alternatif untuk mengatasi kekurangan sumber pakan yaitu 

dengan menggembalakan koloni lebah (migratory). Kekurangannya yaitu 

memerlukan  biaya yang tidak sedikit dan tidak jarang menimbulkan 

konflik dengan sesama peternak lebah karena perebutan lokasi. Alternatif 

yang lain adalah dengan memberikan pakan buatan (Sihombing, 2005). 

  

2.1.4 Luasan Sisiran Madu 

Nektar adalah senyawa komplek yang dihasilkan oleh necteriffier dalam 

bunga dan berbetuk larutan gula dengan konsentrasi bervariasi. Sukrosa, 

fruktosa dan glukosa adalah komponen utama nektar, disamping zat-zat gula 

lainnya dalam konsentrasi yang lebah sedikit. Terdapat juga zat lain yang 

berjumlah lebih sedikit, yaitu asam amino, resin, protein, garam dan mineral 

(Suranto, 2004). 

Banyaknya nektar yang ditimbun sebagai madu oleh satu koloni lebah 

madu tergantung dari beberapa faktor, (Sihombing, 2005) antara lain: 

1. Ujuran dan komposisi populasi lebah dalam koloni, terutama kehadiran 

dan kualitas ratu, 

2. Sifat menimbun (boarding behaviour) dari lebah pekerja yang 

berhubungan dengan faktor genetik, 
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3. Keadaan cuaca, seperti temperatur, kelembaban, kecepatan angin, dan 

fotoperiode, 

4. Kapasitas ruangan penyimpan yang tersedia pada sisiran sarang, Nektar 

mengandung 15-50% larutan gula. Secara umum ada dua jenis nektar, 

yaitu nektar intra floral dan nektar ekstra floral.  

 

2.1.5 Suhu dan Kelembaban 

Suhu yang ideal untuk budidaya lebah madu adalah sekitar 26
o
C, pada 

suhu ini lebah dapat beraktifitas normal. Suhu diatas 10
o
C lebah masih 

beraktifitas. Lereng pegunungan/dataran tinggi yang bersuhu normal (25
o
C) 

seperti Malang dan Bandung lebah madu masih ideal dibudidayakan.Lokasi 

yang disukai lebah adalah tempat terbuka, jauh dari keramaian dan banyak 

terdapat bunga sebagai pakannya. Suhu yang paling cocok untuk lebah madu 

pada suhu sekitar 30-35
o
C, lebah pekerja sangat aktif mencari nektar dan 

tepung sari dan ratu lebah juga sangat aktif melakukan perkawinan dan 

bertelur (Murtidjo, 2000). 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Lebah Madu Apis mellifera 

Budidaya lebah madu Apis mellifera dilakukan dengan sistem 

digembalakan (migratory bee keeping). Lebah digembalakan secara 

berpindah-pindah mengikuti musim nektar tanaman. Penetapan tujuan 

penggembalaan biasanya didasarkan pada kondisi koloni. Koloni yang lemah 

dibutuhkan perawatan untuk memperkuat dan memperbesar populasi, 

sehingga tanaman nektar yang banyak mengandung tepung sari. Koloni yang 

sudah besar siap untuk proses produksi, sehingga lebah digembalakan ke 

lokasi tanaman sumber pakan penghasil nektar (Kuntadi, 2008). 

Klasifikasi lebah madu Apis mellifera menurut Pusat Perlebahan Apiari 

Pramuka (2006) yaitu sebagai berikut : 

Kelas  : Insecta 

Ordo  : Hymenoptera 

Famili  : Apidae 

Genus  : Apis 

Spesies  : A. Mellifera 



9 
 

Koloni lebah madu yang ideal terdiri atas satu ekor lebah ratu, kurang  

lebih 50.000 lebah pekerja, beberapa lebah jantan, kurang lebih 6.000 telur, 

10.000 larva, dan 20.000 pupa. Satu koloni lebah madu terdapat lebah ratu, 

lebah jantan, dan lebah pekerja (Suputa, Arminudin. 2007).  

 

2.2.2 Lebah Pekerja 

 Lebah pekerja merupakan madu yang berukuran paling kecil, tetapi 

jumlahnya paling banyak di dalam sebuah koloni. Lebah pekerja adalah 

lebah betina yang mengalami modifikasi pada ovipositornya, sehingga 

menjadi sebuah sengat, ovariumnya kecil dan pada kondisi normal tidak 

memproduksi telur. Lebah pekerja bertugas memberi pakan royal jelly pada 

larva yang baru menetas dari telur dan menyuapi ratu. Lebah pekerja juga 

bertugas mengumpulkan pollen, nektar, propolis, dan air dari suatu tempat 

yang kemudian dibawa ke sarang, serta bertugas menjaga sarang dengan 

senjata sengatnya. (Kuntadi, 2012). Kemampuan lebah pekerja dalam 

mengumpulkan nektar tanaman bervariasi dari 25-70 mg per ekor dan 

ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kapasitas kantong madu (honey 

sac) lebah pekerja, jumlah dan konsentrasi gula nektar, keadaan cuaca serta 

pengalaman lebah pekerja dalam pengumpulan nektar (Richana, 2012). 

 

2.2.3 Pakan lebah madu 

 Kebutuhan makanan lebah biasanya tidak berupa pakan alami saja, 

namun juga perlu pengadaan pakan buatan pada saat musim paceklik dimana 

pakan buatan tersebut dibuat ketika pakan alami menipis atau tidak 

ada(Widiarti, 2012).  

2.2.3.1 Nektar  

 Jenis tanaman penghasil nektar yang dikumpulkan lebah sangat 

mempengaruhi bau, rasa dan warna madu. Oleh karena itu, dipasaran kita 

mengenal madu randu, madu rambutan, madu apel, madu kelapa dan 

sebagainya. Penamaan itu biasanya tergantung sumber nektar yang dominan 

dikumpulkan lebah. Koloni lebah yang diletakkan dilokasi pertanaman 

rambutan akan mengasilkan madu beraroma nektar rambutan, sedangkan 

koloni lebah di lokasi pertanaman kelapa akan mengasilkan madu beraroma 

nektar kelapa (Martosuryo, 2005). 
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2.2.3.2 Tepung sari   

 Tepung sari merupakan alat jantan reproduksi tumbuhan yang 

mempunyai kandungan protein dan bagi lebah merupakan bahan pembentuk, 

pertumbuhan dan pengganti sel-sel usang. Kandungan protein dalam tepung 

sari tergantung juga pada jenis tumbuhan tersebut (Sihombing, 2005)    

2.2.3.3 Pakan tambahan 

 Budidaya Apis mellifera membutuhkan sumber  pakan  yang terus-

menerus untuk kelangsungan hidupnya, oleh karena itu pada saat musim 

paceklik bunga, lebah harus diberikan makanan tambahan. Sirup gula 

merupakan pakan tambahan pengganti nektar, diberikan terutama pada saat 

lebah digembalakan di lokasi kebun jagung dan pada saat musim 

pembungaan sangat kurang (Asmanah, 2012). 

 Konsumsi koloni digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan 

(preference) lebah madu terhadap jenis pakan tertentu yang diberikan. 

Tingkat konsumsi diukur berdasarkan jumlah pakan tambahan yang 

dikonsumsi lebah madu dalam setiap periode pemberian pakan (Budiyanto, 

2006). 

 

2.2.4 Luasan Sisiran Madu 

Sesampainya di sarang, lebah pekerja lapangan akan memindahkan 

muatannya kepada lebah pekerja sarang. Pada saat pemindahan ini, lebah 

penerima menjulurkan dan menyisipkan lidahnya diantara kedua rahang lebah 

pemberi, kemudian lebah pemberi memuntahkan nektar dari kantung 

madunya. Proses memberi dan menerima berlangsung sampai beberapa kali 

sambil kedua lebah menambahkan beberapa jenis enzim ke dalam nektar untuk 

mencerna gula alami. Selanjutnya lebah pekerja penerima akan membawa 

nektar untik disimpan kedalam sarang. Dalam sel sarang, nektar akan diangini 

(fanned) dan diuapkan untuk mengurangi kadar air nektar. Hasil akhir dari 

proses tersebut adalah madu (Budiyanto, 2006). 

Nektar intra floral adalah nektar yang dihasilkan dari dalam atau dekat 

bunga tanaman. Nektar ekstra floral dihasilkan oleh bagian selain bunga 

tanaman. Lebah memiliki organ khusus untuk mengambil nektar, yang disebut 

probosis. Probosis bentuknya seperti belalai pada gajah. Probosis memiliki 

kemampuan menghisap cairan nektar pada bunga tanaman yang letaknya 
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tersembunyi. Aktivitas terbang lebah mengumpulkan nektar dan pollen 

berlangsung sejak pagi sampai sore hari (Rinderer and Collins, 2006). 

 

2.2.5 Suhu dan Kelembaban 

Lebah-lebah yang ada di bagian pinggir kelompok-padat merentangkan 

sayapnya sebagai penutup untuk mencegah kehilangan panas. Jika suhu turun 

semakn rendah, lebah membenamkan kepala dan dadanya ke dalam kelompok-

padat. Lebah juga mampu membangkitkan panas dengan memetabolisme 

madu dan menggerak-gerakkan otot dadanya. Bila temperatur turun langkah 

pertama yang dilakukan adalah membentuk kelompok baris-padat. Semakin 

rendah suhu maka kelompok semakin dirapatkan. Kelompok padat biasanya 

dibentuk bila suhu lingkungan berkisar antara 14-18
o
C. Menggabungkan cara-

cara tersebut koloni lebah madu mampu bertahan hidup walau temperatur suhu 

lingkungan turun hingga -40
o
C (Sihombing, 2005).  

 


