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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha pengembangan lebah madu belakangan ini 

banyak diminati secara serius khususnya oleh masyarakat 

Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat 

berpotensial untuk usaha pembudidayaan lebah madu, hal ini 

dikarenakan negara kita memiliki areal hutan yang cukup luas 

yakni 193 juta ha dan apabila dilakukan pembudidayaan lebah 

madu yang intensif, maka Indonesia akan sanggup menjadi 

salah satu negara pemasok madu terbesar di dunia. Apis 

mellifera merupakan lebah madu jenis unggul yang berasal 

dari Eropa dan paling banyak dibudidayakan. Keistimewaan 

lebah madu ini yakni lebih mudah dibudidayakan karena 

sifatnya yang tidak terlalu agresif dan mudah beradaptasi 

dengan lingkungan sehingga lebah jenis ini tidak mudah 

meninggalkan sarangnya. Lebah Apis mellifera pada kondisi 

iklim tropis Indonesia mampu memproduksi madu cukup 

tinggi yaitu sekitar 30-60 kg/koloni/tahun (Widodo, 2015). 

Lebah termasuk golongan serangga berdarah dingin 

dan sangat tergantung terhadap perubahan suhu di lingkungan 

tempat tinggalnya. Suhu di bawah 10
0
C mengakibatkan urat 

sayapnya menjadi lemah, sehingga mengakibatkan lebah tidak 

bisa terbang. Lebah pada suhu 5
0
C sudah tidak dapat berjalan 

lagi dan kelangsungan hidupnya sudah mulai terancam, 

sedangkan pada suhu di atas 10
0
C lebah mulai aktif kembali. 

Aktivitas akan semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya suhu dan lebah mulai berterbangan untuk 

mencari nektar dan tepung sari (polen). Lebah ratu pada suhu 

33-35
0
C mulai aktif bertelur, sedangkan kegiatan lebah pekerja 
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dalam membuat lilin dan sarang akan terus meningkat. Suhu 

optimum untuk lebah dalam melakukan segala kegiatan yaitu 

33-34
0
C (Sarwono, 2001). 

Lebah madu adalah insekta sosial yang hidup selalu 

dalam suatu keluarga besar yang disebut koloni lebah. Setiap 

sarang dihuni oleh satu koloni lebah madu yang terdiri dari 

tiga kasta yaitu lebah ratu, lebah jantan dan lebah pekerja. 

Tugas lebah ratu didalam sarang yaitu memproduksi telur 

sepanjang hidupnya. Telur dihasilkan dari perkawinan lebah 

ratu dengan lebah jantan. Produksi telur lebah ratu mencapai 

ribuan pada saat musim berbunga atau pakan sedang 

melimpah. Telur lebah yang menetas akan tumbuh menjadi 

lebah betina pekerja dan juga lebah jantan untuk proses 

regenerasi, hal tersebut disebabkan umur lebah pekerja dan 

lebah jantan yang hanya dalam hitungan hari dan lebah ratu 

mampu hidup bertahun-tahun (Mulyono, 2007). 

Salah satu usaha untuk meningkatkan produksi madu 

pada peternakan lebah madu yaitu dengan dilakukan usaha 

perbanyakan anggota koloni. Usaha ini dilakukan dengan cara 

menaikkan jumlah lebah ratu dan meningkatkan produktivitas 

telur ratu. Lebah ratu berperan sangat penting di dalam koloni 

lebah madu. Fungsi reproduksi menjadikan lebah ratu sebagai 

induk yang menentukan sifat dan karakter seluruh anggota 

koloni, baik secara individu maupun kolektif, namun peran 

dan fungsi lebah ratu di dalam koloni dibatasi oleh faktor 

umur. Masa produktif lebah ratu paling lama 2 sampai 4 tahun, 

bahkan tidak jarang hanya 1 tahun (Febriana, Mahajoeno dan 

Listyawati, 2003).  

Efektivitas kepemimpinan lebah ratu semakin lama 

semakin menurun seiring berjalannya waktu, sehingga suatu 

saat akan digantikan dengan lebah ratu baru. Penggantian 



3 

 

lebah ratu merupakan kegiatan rutin di dalam budidaya lebah 

madu untuk menjaga agar koloni tetap stabil, sehat dan 

produktif. Jumlah populasi koloni juga sangat tergantung pada 

kualitas dan potensi lebah ratu. Potensi lebah ratu dapat dilihat 

dari kemampuan bertelur dalam menghasilkan jumlah 

produksi telur. Kemampuan bertelur lebah ratu tergantung dari 

jenis lebah, pemeliharaan, pakan dan umur lebah ratu. Umur 

merupakan faktor yang mempengaruhi dalam sebuah 

reproduksi, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh umur lebah ratu terhadap jumlah produksi telur agar 

kita dapat menentukan umur lebah ratu yang produktif untuk 

dipelihara dan peternak dapat meningkatkan populasi koloni 

lebah secara efektif dan efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu belum diketahui 

pengaruh umur lebah ratu Apis mellifera terhadap jumlah 

produksi telur pada kondisi pemeliharaan didaerah tropis 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

umur lebah ratu Apis mellifera terhadap jumlah produksi telur 

pada pemeliharaan didaerah tropis 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai landasan ilmiah dalam menetapkan umur lebah 

ratu Apis mellifera bahwa umur berpengaruh terhadap 

produksi telur 
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b. Sebagai pedoman bagi pelaku praktisi usaha perlebahan  

untuk menentukan umur lebah ratu Apis mellifera yang 

produktif  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Lebah madu membentuk satu koloni yang terdiri dari 

tiga kasta, yaitu lebah ratu bertugas menghasilkan telur, lebah 

pekerja bertugas mencari makanan dan lebah jantan bertugas 

mengawini ratu. Lebah ratu mempunyai tugas utama yaitu 

bertelur dan terus bertelur hingga habis kemampuannya untuk 

bertelur. Siklus hidup lebah ratu dimulai dari telur, pupa, larva 

kemudian menjadi dewasa (Sihombing, 2005). 

Seekor ratu yang telah kawin akan menjalankan 

tugasnya, yaitu bertelur untuk menjaga kelangsungan hidup 

koloninya. Kemampuan bertelur seekor ratu akan terus 

meningkat sampai 1.500 butir per hari, setelah tiba saatnya 

bertelur lebah ratu akan mengelilingi sarang siang dan malam 

untuk mencari sel yang masih kosong. Lebah ratu yang sudah 

mendapatkan sel yang kosong akan melengkungkan perutnya 

ke dalam sel untuk meletakkan sebutir telur didasar sel 

(Widodo, 2015).  

Kemampuan bertelur lebah ratu akan menurun seiring 

dengan bertambahnya umur (Murtidjo, 2005). Umur 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sistem 

reproduksi makhluk hidup, sedangkan disekitar kita masih 

banyak ditemui peternak yang memelihara lebah ratu yang 

berumur lebih dari 1 tahun, oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian terhadap pengaruh umur lebah ratu terhadap jumlah 

produksi telur, sehingga peternak dapat memperoleh jumlah 

telur yang maksimal dan peternak dapat memilih umur lebah 

ratu yang cocok untuk dipelihara agar kegiatan usaha 
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peternakan lebah madu dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. Kerangka konsep penelitian disajikan pada Gambar 1. 

 

1.6 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

 

1.7 Hipotesis 

Diduga dengan bertambahnya umur lebah ratu Apis 

mellifera jumlah produksi telur akan menurun 

Koloni terdiri 3 

kasta 

Lebah ratu 

 

Lebah pekerja Lebah jantan 

Lebah madu 

Bertelur  

Produktivitas 

ratu 

Mencari 

pakan 

Mengawini 

ratu 

Dipengaruhi oleh umur, semakin tua 

umur lebah ratu kemampuan reproduksi  

semakin menurun (Murtidjo, 2005) 

Produksi telur 

maksimal 
Menentukan umur produktif lebah 

ratu 

Membantu peternak untuk membudidayakan lebah madu 

secara efektif dan efisien 


