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ABSTRACT 

The objective of this research were to determine the effect of harvesting time of pollen in 
area kaliandra plants (Calliandra callothirsus) on the production of pollen, bees worker activity 

and amount and contents of Amino Acids. The method used was experiment using a completely 
randomized design (CRD) with 3 treatments (based on times) with 5 repetion. Treatment P1 was 

harvesting at 08.00-09.30 AM; P2 was harvesting at 09.30-11.00 AM and P3 was harvesting at 
11.00-12.30 AM. Data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and if the treatment 
has a difference effect, analysis continued by Least Significant Difference Test (LSD). Results 

showed that the best time for harvested pollen was at 09.30-11.00 AM with the amount of 292,40 
g, the best level of activity of worker bees at 09.30-11.00 AM with the amount of 0,75 %  and 

the higher contents of amino acids obtained at 08.00-09.30 AM with a percentage of 12,26 % 
and the lowest at 11.00-12.30 AM with a percentage of 9,57%.  
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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh waktu pemanenan pollen di 

areal tanaman kaliandra (Calliandra callothirsus) terhadap produksi pollen, aktivitas lebah 

pekerja dan kandungan asam amino. Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan (berdasarkan waktu) dan 5 

ulangan. P1 dipanen pukul 08.00-09.30 ; P2 dipanen pukul 09.30-11.00 dan P3 dipanen 11.00-

12.30. Data dianalisis menggunakan analisis varians (ANOVA) dan jika memiliki perbedaan 

yang nyata, analisis dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk melakukan pemanenan pollen pada pukul 09.30-11.00 

dengan jumlah 292,40 g, tingkat terbaik aktivitas lebah pekerja pada pukul 09.30-11.00 dengan 

jumlah 0,75% lebah/menit dan kandungan asam amino tertinggi diperoleh pada pukul 08.00-

09.30 dengan persentase 12,26% dan terendah di 11.00-12.30 dengan persentase 9,57%. 

 

Kata kunci: Lebah Madu, produksi, aktivitas lebah, senyawa protein 

 

PENDAHULUAN 

 

Peluang untuk usaha budidaya lebah 

madu di Indonesia masih sangat besar karena 

Indonesia mempunyai hutan alam yang sangat 

luas, dengan beraneka jenis tanaman yang 

berbunga secara bergantian sepanjang tahun. 

Tanaman tersebut merupakan habitat ideal 

untuk usaha budidaya lebah madu. Usaha 

budidaya lebah madu dikelola secara intensif 

dan modern, maka akan memberikan manfaat 

langsung maupun manfaat tidak langsung. 

Manfaat langsungnya adalah memperoleh 

berbagai produk lebah madu, seperti: madu, 

royal jelly, tepung sari (pollen), lilin, perekat 

(propolis), dan racun lebah.  

Faktor yang berpengaruh dalam 

keberhasilan budidaya lebah madu adalah 

tersedianya pakan lebah yang berupa tanaman 

berbunga. Bunga dari tanaman-tanaman 

tersebut mengandung nektar, pollen, atau 

nektar dan pollen yang sangat berpengaruh 

dalam produksi madu, pollen, propolis, royal 

jelly yang akan dihasilkan oleh lebah madu. 

Peternak banyak menggembalakan 

lebah madu di areal tanaman kaliandra karena 

tanaman kaliandra dapat tumbuh setiap 

tahunnya dan dapat menghasilkan madu yang 

memiliki kualitas yang baik dan aroma yang 

khas. Tanaman kaliandra merupakan salah 

satu tanaman sumber pakan lebah madu. 

Tanaman kaliandra adalah tanaman penghasil 

nektar yang banyak diminati peternak lebah 

madu. Peternak lebah madu banyak 

menggembalakan lebah madu di areal tanaman 

kaliandra disebabkan madu hasil dari tanaman 

kaliandra memiliki aroma dan cita rasa yang 

khas. Tanaman kaliandra juga dapat tumbuh 

setiap tahun. Penggembalaan di areal tanaman 

kaliandra memiliki kelemahan yaitu tanaman 

kaliandra tidak menghasilkan sehingga lebah 

madu mengambil pollen dari tanaman lain. 

Penggembalaan di areal tanaman kaliandra 

harus disiasati dengan tanaman penghasil 

pollen di sekitar areal penggembalaan. 

Tanaman kaliandra merupakan salah 

satu tanaman sebagai sumber pakan lebah 

madu yaitu penghasil nektar namun tidak 

menghasilkan pollen. Pollen merupakan 

sumber protein utama lebah madu. Minarti  

(2010) menjelaskan bahwa apabila pollen di 

dalam sarang tidak mencukupi kebutuhan 

lebah, maka pembentukan anakan akan ikut 

terganggu. 

Pollen sendiri bermanfaat dalam 

meningkatkan kekebalan tubuh terhadap akan 

serangan penyakit, selain itu mendukung 

proses pertumbuhan dan perkembangan, 

menjaga sistem metabolisme tubuh, serta 

meningkatkan regenerasi sel-sel jaringan 

tubuh. Kandungan nutrisi pollen dari setiap 

tanaman berbeda antara satu tanaman dengan 

tanaman lainnya. Pollen mengandung zat gizi 

yaitu protein, mineral, vitamin. Bahan 

penyusun utama protein adalah asam amino. 

Asam amino terbagi menjadi 2 yaitu asam 
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amino essensial dan asam amino non-

essensial. 

Pemanenan pollen yang dilakukan 

masyarakat memiliki tingkat produksi yang 

rendah. Hal ini dikarenakan peternak belum 

mengetahui waktu terbaik untuk melakukan 

pemanenan pollen. Lebah madu memulai 

aktivitas mencari pakan pada pagi hari. Hal ini 

didukung pernyataan Reyes, Eischen, Cano-

rios, Rodriquez, Camberos (2007) yang 

menyatakan bahwa jumlah pollen tertinggi 

didapatkan pada pagi hari dan sedikit pollen 

pada sore hari. Minarti (2010) menambahkan 

bahwa aktivitas lebah pembawa pollen pada 

masing-masing lokasi berbeda nyata. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 3 

waktu pengamatan yaitu 07.00-07.30; 09.00-

09.30, dan 11.00-11.30 dengan hasil yang 

didapatkan yaitu aktivitas pencarian pakan 

tertinggi di areal randu terjadi pada 07.00 – 

07.30, sedangkan di areal karet pada pukul 

09.00 – 09.30. Berdasarkan uraian di atas, 

maka perlu dilakukan penelitian dengan 

membagi waktu pemanenan pollen yang 

berbeda yaitu pukul 08.00 - 09.30, 09.30 – 

11.00, dan 11.00 – 12.30.    

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Materi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di CV. 

Kembang Joyo yang terletak di Desa Parang, 

Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. 

Materi penelitian ini adalah 25 kotak atau 

koloni lebah madu Apis mellifera, masing-

masing kotak berisi 8 sisiran sarang (sarang 

berisi telur, larva, pupa, dan pakan cair 

maupun padat). 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode percobaan. 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), dengan 3 perlakuan dan 

5 kali ulangan. Perlakuan terdiri dari : 

P1 = Pemanenan pollen pada jam 08.00-  

         09.30 WIB. 

P2 = Pemanenan pollen pada jam 09.30- 

         11.00 WIB. 

P3 = Pemanenan pollen pada jam 11.00- 

         12.30 WIB. 

 

Variabel penelitian 

a. Jumlah lebah pekerja pembawa pollen dan   

    tidak membawa pollen (pukul 08.00-08.10,       

    09.30-09.40, 11.00-11.10). 

b. Jumlah pollen yang dipanen (pukul 08.00- 

    09.30, 09.30-11.00, 11.00-12.30). 

c. Kandungan asam amino yang terkandung di  

    dalam pollen menggunakan uji High  

    Performance Liquid Chromatography    

    (HPLC). 

 

Analisis Data 

 Rancangan percobaan yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data 

yang diperoleh dianalisa menggunakan analisa 

ragam (ANOVA). Apabila terdapat pengaruh 

pada perlakuan dilanjutkan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT), menurut (Tarmidi, 2004)

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rata-rata produksi pollen, aktivitas lebah pekerja pada masing-masing perlakuan dan hasil 
Uji Beda Nyata Terkecil terdapat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rata-rata produksi pollen dan aktivitas lebah pekerja 
 Perlakuan  Rata-rata   Rata-rata 

  produksi pollen  aktivitas lebah pekerja 
  (g/jam)    (lebah/menit)  

 

  P1    274,80±109,111b  0,714±0,12b 

  P2    292,40±70,518b  0,75  ±0,11b 

  P3    133,6  ±35,956a  0,576± 0,09a 
Sumber: Data primer diolah (2015) .

 

Produksi Pollen 

Produksi pollen dipengaruhi oleh 

kuantitas tanaman sebagai sumber pakan lebah 

madu. Kuantitas tanaman sumber pakan lebah 

madu yang tinggi akan menambah jumlah 

pollen yang dapat diambil oleh lebah madu. 

Pollen dikumpulkan dari berbagai tanaman 

dan komposisi kimia serta nutrisi sesuai 

dengan sumber tanaman, dan dapat 

menyajikan protein berkisar antara 8-40 %. 

Setiap tahun, koloni lebah madu mengonsumsi 

40-60 kg pollen. Rosmarlinasiah et al. (2015) 

menambahkan bahwa jumlah pollen di alam 

tidak selalu tersedia karena tergantung pada 

musim. Kebutuhan pollen koloni lebah madu 

30 kg dalam setahun untuk mencukupi 

kebutuhan dalam hidupnya. 

Rata-rata produksi pollen tertinggi 

didapatkan pada P1 dan P2 dengan nilai 

274,80±109,111b dan 292,40±70,518b. Nilai 

rata-rata tertinggi didapat pada P1 dengan nilai 

274,8 (pukul 08.00 – 09.30) dan P2 dengan 

nilai 292,4 (pukul 09.30-11.00), terjadi 

penurunan pada P3 dengan nilai rata-rata 

133,6 (pukul 11.00-12.30). Perbedaan yang 

nyata terlihat pada perlakuan P3 yang 

menunjukkan notasi yang berbeda 

dibandingkan perlakuan lainnya. Hasil analisis 

data di atas menunjukkan bahwa semakin 

siang waktu pemanenan pollen, maka semakin 

rendah produksi pollen yang didapatkan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Joshi dan Joshi 

(2010) yang menyatakan bahwa aktivitas 

lebah dimulai pada pagi hari dan berakhir pada 

sore hari. Aktivitas lebah pekerja mencari 

pakan berhenti pada saat malam hari. 

Produksi pollen terbanyak didapatkan 

pada P2 dengan nilai 292,40 g. Produksi 

pollen menurun seiring dengan semakin 

siangnya waktu pemanenan pollen yang 

dilakukan. Reyes et al. (2007) menjelaskan 

bahwa waktu terbaik untuk melakukan 

pemanenan pollen adalah pagi hari dengan 

jumlah pollen terbanyak didapatkan pada 

pukul 08.30-09.30. Pudasaini et al. (2015) 

menjelaskan bahwa jam sibuk mencari pakan 

lebah Apis mellifera adalah pukul 12.00 dan 

14.00. Hal ini dikarenakan terdapat banyak 

faktor yang mempengaruhi waktu proses 

pencarian pakan lebah madu pada setiap 

daerah. Minarti (2010) menjelaskan bahwa 

perbedaan waktu pencarian ini diduga karena 

adanya perbedaan suhu udara, jarak sumber 

pakan, dan kondisi lingkungan lain. Penurunan 

produksi dapat disebabkan karena peningkatan 

kelembaban. Kelembaban yang semakin 

meningkat pada siang hari sebesar 88,46 % 

dapat menyebabkan pollen semakin melekat 

pada tanaman sehingga sulit dikumpulkan. 

Pernyataan Pudasaini et al. (2015) dan Reyes 

et al. (2007) menunjukkan bahwa waktu 

pencarian pakan dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang dapat membuat perbedaan waktu 

proses pencarian pakan lebah madu pada 

setiap daerah.  
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Aktivitas Lebah Pekerja  

Analisis ragam menunjukkan hasil bahwa 

pemanenan pollen dengan waktu yang berbeda 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

aktivitas lebah pekerja (%). Persentase lebah 

pekerja dapat dilihat pada Tabel 3. Rata-rata 

aktivitas lebah pekerja paling tinggi 

didapatkan pada P1 (pukul 08.00-09.30) 

dengan nilai rata-rata 0,714. Nilai rata-rata 

pada P2 (pukul 09.30-11.00) dan P3 (pukul 

11.00-12.30) semakin menurun yaitu 0,75 dan 

0,576. Data di atas menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan aktivitas lebah pekerja seiring 

dengan bertambah siangnya waktu 

pemanenan. Hal ini disebabkan karena jarak 

sumber pakan yang jauh dari lokasi koloni 

lebah madu sehingga ditempuh dalam 

beberapa kali perjalanan. Minarti (2010) 

menambahkan bahwa jarak dan ketinggian 

dari sarang akan mempengaruhi intensitas 

pengumpulan makanan melalui pengaruhnya 

terhadap frekuensi perjalanan per satuan 

waktu. Jarak yang semakin jauh akan 

memperkecil frekuensi perjalanan dalam satu 

hari, sebaliknya meningkatkan jumlah energi 

yang dihabiskan selama menempuh perjalanan 

tersebut.  

Aktivitas lebah pekerja memiliki nilai 

rata-rata yang semakin menurun pada P2 

(pukul 09.30-11.00) dan P3 (pukul 11.00-

12.30). Hal ini disebabkan semakin sore waktu 

pemanenan pollen menyebabkan aktivitas 

lebah pekerja semakin menurun. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Joshi dan Joshi (2010) yang 

menyatakan bahwa aktivitas lebah dimulai 

pada pagi hari dan berakhir pada sore hari. 

Aktivitas lebah pekerja mencari pakan 

berhenti pada saat malam hari. Perbedaan 

aktivitas lebah pekerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor di antaranya faktor 

ketersediaan energi dari pakan stimulan, 

ketersediaan tepung sari di alam, intensitas 

hujan, suhu dan jarak sumber tepung sari. 

Dalam kondisi gurun, Alqarni (2006) 

menemukan bahwa jumlah lebah pekerja 

meninggalkan koloni paling banyak pada jam 

08.00-10.00 pagi. Aktivitas mencari makan 

berfluktuasi dalam 1 hari dari pagi sampai 

malam. Reyes et al. (2007) menemukan 

pengumpulan pollen yang banyak terdapat 

pada pagi hari sementara pengumpulan pollen 

paling rendah didapatkan pada sore hari. 

Minarti (2010) menambahkan bahwa laju 

pengumpulan tepung sari hanya berlangsung 

sampai tingkat pemenuhan kebutuhan pakan 

koloni saja. 

 

Jenis Dan Kandungan Asam Amino  

     Gambar 6. Grafik Analisis Asam Amino 

 
Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat 

dilihat bahwa pollen yang berada di areal 

tanaman kaliandra memiliki parameter asam 

amino yang sama mulai dari P1, P2, dan P3 

yaitu Valin, Threonin, Lisin, Serin, Isoleusin, 

Alanin, Histidin, Fenilalanin, Glutamat, 

Tirosin, Prolin, Arginin, Glisin, Leusin, 

Aspartat, Metionin, dan Sistin. Ketiga sampel 

mengandung asam amino yang sama dengan 

persentase yang berbeda setiap sampelnya. P1 

(pukul 08.00-09.30) dan P2 (09.30-11.00) 
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memiliki total persentase kandungan asam 

amino yang tidak jauh berbeda yaitu 12,26 % 

dan 12,18%. P3 (pukul 11.00-12.30) memiliki 

total persentase kandungan asam amino yang 

paling rendah dari antara ketiganya yaitu 

9,57%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

kandungan asam amino yang paling baik 

didapatkan pada P1 yaitu pukul 08.00-09.30 

yaitu 12,26%. 

Persentase kandungan asam amino 

mengalami penurunan dari P1 sampai dengan 

P3. Hal ini disebabkan karena tingkat aktivitas 

lebah pekerja tertinggi pada pagi hari. Reyes et 

al. (2007) menyatakan bahwa waktu terbaik 

untuk melakukan pemanenan pollen adalah 

pagi hari dan jumlah pollen terbanyak 

diperoleh pada pukul 08.30-09.30. Kandungan 

asam amino tertinggi dari ketiga perlakuan 

adalah prolin pada P1 sebesar 1,41 %, pada P2 

sebesar 1,34 % dan P3 sebesar 1,10%. 

Kandungan asam amino terendah terdapat 

pada sistin, yaitu pada P2 dan P3 dengan nilai 

persentase yang sama sebesar 0,04% dan 

kandungan sistin tertinggi pada P1 sebesar 

0,05%.   

 

Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah : 

1. Produksi pollen di areal tanaman 

kaliandra semakin menurun pada siang 

hari. 

2. Aktivitas lebah pekerja cenderung 

menurun pada siang hari. 

3. Kandungan asam amino dari pollen di 

areal tanaman kaliandra semakin 

menurun pada siang hari. 

 

 

 

Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan maka disarankan agar : 

1. Sebaiknya dilakukan pengujian terhadap 

kualitas pollen di sekitar areal 

penggembalaan lebah madu untuk 

mengetahui kualitas pollen. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih 

lanjut berdasarkan tanaman yang sama di 

sekitar area peternakan lebah madu. 
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