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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lebah Madu Apis mellifera  

Lebah madu Apis mellifera merupakan lebah madu 

yang berasal dari Eropa yang didatangkan pertama kali ke 

Indonesia  pada tahun 1972. Apis mellifera merupakan lebah 

madu yang memiliki produktivitas tinggi dan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan. Lebah madu Apis mellifera 

sering disebut lebah madu Italia.  Lebah ini diduga berasal dari 

Afrika, namun sudah lama menyebar dan dikenal di Asia 

bagian Barat, Eropa dan kemudian tersebar di Amerika Utara 

dan Selatan serta di Australia. Habitat asli lebah madu jenis 

Apis mellifera adalah Savannah Afrika, sebelum menyebar ke 

Benua Eropa dan Scandinavia Bagian Utara. Lebah madu ini 

lebih mudah dibudidayakan karena sifatnya yang jinak dan 

memiliki adaptasi yang tinggi sehingga tidak mudah 

meninggalkan sarangnya (Adalina, 2008). 

Klasifikasi lebah madu Apis mellifera menurut 

Anonimous (2003
b
) sebagai berikut: 

Kelas  : Insecta  

Ordo  : Hymenoptera 

Famili  : Apidae 

Genus  : Apis 

Spesies : Apis mellifera 

Adapun nampak lebah madu Apis mellifera disajikan pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Lebah madu Apis mellifera 

(Sumber: www.google.co.id/search?q=lebah+madu&source/) 

 

Lebah madu adalah serangga atau insekta sosial yang 

hidup berkoloni. Suatu koloni terdapat anggota koloni yang 

terdiri dari beberapa strata atau kasta yaitu lebah ratu, lebah 

pekerja dan lebah jantan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sihombing (2005) pada setiap koloni hanya terdapat seekor 

ratu (queen), beberapa ratus lebah jantan (drones) dan 

beberapa puluh ribu lebah pekerja (worker bees) ditambah 

penghuni dalam lain bentuk telur, larva dan pupa. Ketiga kasta 

lebah dewasa dapat dibedakan dengan jelas dari ukuran tubuh. 

Lebah ratu memiliki ukuran tubuh yang paling besar, diikuti 

oleh lebah jantan dan yang paling kecil adalah lebah pekerja. 

Setiap kasta memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan 

fungsi dan anatomi tubuhnya. Tugas lebah pekerja adalah 

memberi makan lebah ratu dan larva, mencari pakan (nektar 

dan polen), memproses nektar menjadi madu dan menjaga 

sarang, sedangkan tugas dari lebah pejantan yaitu mengawini 

lebah ratu. 

 

2.1.1 Lebah Ratu 

Lebah ratu berperan sangat penting di dalam koloni 

lebah madu. Fungsi reproduksi menjadikan lebah ratu sebagai 

http://www.google.co.id/search?q=lebah+madu&source/
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induk yang menentukan sifat dan karakter seluruh anggota 

koloni, baik secara individu maupun kolektif. Lebah ratu juga 

berfungsi menjaga kestabilan dan keharmonisan koloni, 

namun peran dan fungsi lebah ratu di dalam koloni dibatasi 

oleh faktor umur karena umur sangat mempengaruhi tingkat 

kesuburan makhluk hidup. Lebah ratu memiliki tugas utama 

yaitu sebagai penghasil telur, selain itu tugas ratu juga untuk 

menjaga keharmonisan anggota koloninya. Lebah ratu mampu 

bertelur hingga umur 3-5 tahun, tetapi masa produktifnya 

sampai umur 2 tahun bahkan tidak jarang hanya 1 tahun 

(Kuntadi, 2013). Adapun nampak lebah ratu Apis mellifera 

disajikan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

Gambar 3. Lebah ratu Apis mellifera  

(Sumber: www.google.co.id/imgres?imgurl/)  

 

Menurut Akyol, E., H. Yeninar and O. Kaftanoglu 

(2008), ciri-ciri seekor lebar ratu yaitu sebagai berikut: 

1) Gerak badannya lamban, sebagaimana seorang ratu 

bergerak dengan anggun 

2) Warnanya lebih muda dari pada lebah pekerja 

3) Dua mata faset yang besar terdiri dari beberapa ribu lensa 

yang kecil-kecil dan letaknya agak berjauhan 

4) Tiga mata sederhana yang letaknya agak kedepan atau 

ocelli  

5) Antena (alat peraba) terdiri dari 12 buku-buku 
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6) Perutnya (abdomen) memanjang  

7) Sayapnya tidak menutupi seluruh bagian abdomen 

8) Tidak mempunyai kelenjar malam (lilin) 

9) Kakinya tidak dilengkapi dengan kantong untuk 

mengangkut tepung sari (polen) 

10) Mempunyai alat penyengat, namun tidak pernah 

dipergunakan untuk membunuh lawan dari luar 

11) Selain terdapat sistem pencernaan yang lengkap, di dalam 

abdomen juga terdapat ovari dan oviduct 

Lebah ratu memiliki ukuran tubuh yang lebih besar 

dan berwarna merah tua yang mampu hidup 30 kali lebih lama 

dari lebah pekerja. Ukuran tubuh ratu yaitu 2 kali panjang 

lebah pekerja dan bobotnya 2,8 kali bobot lebah pekerja. 

Ovarium ratu berkembang dengan sempurna sehingga mampu 

bertelur sebanyak 1.000-2.000 butir telur fertil maupun infertil 

per hari. Lebah ratu mampu menghasilkan feromon, yaitu 

senyawa kimia pemersatu koloni dalam satu kesatuan 

terorganisasi. Lebah ratu juga mempunyai sengat sebagai 

ovipositor yang juga merupakan senjata untuk membela diri, 

tetapi tidak pernah digunakan untuk menyengat sekalipun 

diusik. Sengat hanya digunakan untuk menyerang ratu 

lawannya karena hanya ada satu ratu dalam satu koloni 

(Anonimous, 2003
a
). 

Lebah ratu mengalami perkawinan hanya satu kali 

selama seumur hidup pada awal kedewasaannya. Masa birahi 

lebah ratu perawan terjadi pada umur 21 hari, sedangkan lebah 

ratu perawan melakukan perkawinan ketika berumur 23 hari. 

Musim kawin lebah ratu biasanya berlangsung pada bulan 

Mei, Juni dan Juli. Perkawinan lebah ratu berlangsung dalam 

keadaan terbang di udara bebas, selesai kawin lebah ratu dan 

lebah jantan akan terjatuh ke tanah.  Lebah jantan setelah 
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mengawini lebah ratu akan mati karena kantung spermanya 

akan terlepas dan tertinggal di dalam spermateka (kantung 

vagina) lebah ratu. Sekitar 4 jam kemudian kantung sperma 

lebah jantan dilepaskan dan lebah ratu kembali terbang untuk 

perkawinan kedua. Lebah ratu akan terus melakukan 

perkawinan jika di dalam spermateka belum terpenuhi 

spermatozoa dan setelah 2-3 hari melakukan perkawinan lebah 

ratu akan mulai bertelur (Sarwono, 2001). 

Lebah ratu  setelah mengalami perkawinan akan 

tinggal di dalam sarang selama hidupnya, kecuali mengalami 

gangguan atau sarangnya rusak karena terusik makhluk lain. 

Sperma lebah jantan yang telah masuk ke dalam tubuh lebah 

ratu dapat membuahi telur sedemikian banyaknya sampai 

bertahun-tahun selama lebah ratu masih hidup. Hal ini terjadi 

karena sel sperma lebah jantan yang jutaan jumlahnya 

tersimpan di dalam kantung yang terdapat di ujung saluran 

indung telur lebah ratu, apabila spermatozoa dalam kantung 

telurnya habis maka lebah ratu akan menghasilkan telur lebah 

jantan saja. Hal ini terjadi karena umur lebah ratu telah tua 

atau lebah ratu gagal dalam perkawinan (Widodo, 2015). 

Penentuan jenis kelamin telur lebah ratu dipengaruhi 

oleh besarnya ruang tetas (sel sarang), pakan yang tersedia dan 

adanya pembuahan dengan sperma. Telur fertil lebah ratu akan 

menetas menjadi lebah ratu dan lebah pekerja, sedangkan telur 

yang infertil akan menetas menjadi lebah pejantan. Koloni 

lebah memiliki sifat partogenesis yaitu dalam keadaan tertentu 

bila ratu mati, atau larva yang dijadikan ratu tidak ada maka 

lebah pekerja dapat juga bertelur, hanya saja nanti akan 

menghasilkan lebah pejantan (Sihombing, 2005).  
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2.2 Siklus Hidup Apis mellifera 

Lebah madu tergolong insekta yang daur hidupnya 

mengalami metamorfosa lengkap, yakni ada tiga fase dalam 

daur hidupnya antara lain telur, larva dan pupa. Kehidupan 

lebah dimulai dari telur yang ditelurkan oleh lebah ratu di 

dalam sel sisiran sarang kemudian telur akan menetas setelah 3 

hari  dan menjadi seekor tempayak atau larva. Larva diberi 

makan oleh lebah pekerja dan mengalami pertumbuhan yang 

sangat cepat hingga memadati sel dalam waktu kira-kira 4 

hari, selanjutnya larva tersebut membuat satu cocoon dalam 

selnya. Fase selanjutnya yaitu fase pupa pada fase ini lebah 

pekerja akan menutup sel sarang dengan lilin kemudian larva 

akan menjadi pupa. Pada fase inilah terjadi perubahan besar 

yaitu larva akan menjadi lebah dewasa (Mulyono, 2007). 

Adapun siklus hidup lebah madu Apis mellifera dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Siklus hidup lebah madu Apis mellifera 

Kasta 

(strata) 

Stadia 
Lama hidup 

Telur Larva Pupa Total 

Ratu 
3 

hari 

5 ½  

hari 

7 ½ 

hari 
16 hari Tahunan 

Pekerja 
3 

hari 
6 hari 

12 

hari 
21 hari 

Mingguan-

bulanan 

Pejantan 

3 

hari 

6 ½ 

hari 

14 ½ 

hari 24 hari 
Bulanan 

Sumber: Mulyono, 2007 
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Koloni Apis mellifera dihuni 60.000-80.000 lebah 

pekerja pada musim bunga berlimpah, sedangkan pada musim 

paceklik hanya terdapat 10.000 pekerja atau kurang dari 

jumlah tersebut. Jumlah lebah jantan jauh lebih sedikit, hanya 

beberapa ratus dengan kisaran 2 ribu-3 ribu ekor. Jumlah 

tetasan (brood) banyaknya bervariasi tergantung dari musim 

dan kondisi lingkungan. Koloni yang normal biasanya terdapat 

sekitar 5.000 telur, 10.000 larva dan 20.000 pupa (Carreck, 

Andree, Brent, Foster, Dade, Ellis, Hatjina and Englesdorp, 

2013). Adapun proses perkembangan lebah dari telur menjadi 

dewasa disajikan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses perkembangan lebah dari telur menjadi 

dewasa 

(Sumber: Carreck et al., 2013) 
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Lebah ratu baru berkembang dalam sel sarang maupun 

lebah ratu dewasa makanannya berupa royal jeli yang 

dihasilkan oleh lebah pekerja. Royal jeli adalah makanan larva 

ratu yang terdapat di dalam sel calon ratu yang dihasilkan oleh 

kelenjar hipofaring dan kelenjar mandibula lebah pekerja 

muda. Pemberian royal jeli antara lebah ratu dan pekerja 

berbeda kuantitasnya, karena ratu mengkonsumsi royal jeli 

selama hidupnya, sedangkan lebah pekerja hanya satu hari 

ketika awal kemunculannya setelah fase pupa (Sarwono, 

2007). 

2.2.1 Telur 

Telur lebah ratu mempunyai bentuk oval memanjang 

sedikit melengkung, dan berwarna putih seperti mutiara. 

Waktu perkembangan dan ukuran telur dari masing-masing 

kasta sangat bervariasi, karena keduanya dipengaruhi oleh 

faktor genetik dan lingkungan. Telur lebah ratu ada yang fertil 

dan infertil. Hasil telur yang fertil akan berkembang menjadi 

ratu atau lebah pekerja, tergantung ukuran sel dan makanan 

yang diperolehnya, sedangkan telur infertil akan menghasilkan 

lebah pejantan (Sihombing, 2005). 

Bobot telur lebah yang berbeda akan menjadi individu 

yang berbeda dalam koloni. Telur lebah ratu yang paling berat 

akan tumbuh menjadi calon lebah ratu, sedangkan telur lebah 

ratu dengan bobot yang rendah akan tumbuh menjadi larva 

betina pekerja dan telur yang memiliki bobot yang sedang 

akan tumbuh menjadi larva lebah jantan. Bobot dari ratu, lebah 

jantan dan pekerja sangat berbeda. Rasio bobot lebah ratu; 

drone; worker adalah 1,70; 1,05; 1,00 (Tan, 2006). Adapun 

nampak fase telur dapat disajikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Fase telur  

(Sumber: www.maduqueenbee.com) 

 

2.2.2 Larva 

Larva merupakan fase lebah madu setelah telur 

menetas berbentuk tempayak tanpa kaki, tetapi memiliki mulut 

sederhana dan berwarna putih yang rebah melingkar dalam 

dasar sel sarang. Fase larva calon ratu memerlukan waktu 5 ½ 

hari, larva calon pekerja 6 hari dan larva calon pejantan 6 ½ 

hari. Telur yang diletakkan di dasar sel akan dikontrol lebah 

pekerja secara rutin dan begitu telur menetas  royal jeli 

secepatnya diletakkan di dasar sel. Larva calon ratu dibesarkan 

dalam sel khusus yang bergantung tegak lurus ke arah bawah 

sarang. Seekor larva dapat melibatkan 2.785 lebah pekerja 

yang mengerumuni sel berisi larva tersebut untuk merawatnya 

selama 10 jam (Sarwono, 2001). Adapun nampak fase larva 

disajikan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Fase larva  

(Sumber: www.maduqueenbee.com) 

 

2.2.3 Pupa dan Dewasa 

Fase pupa calon ratu memerlukan waktu 7 ½ hari, fase 

pupa calon pekerja memerlukan waktu 12 hari dan fase pupa 

calon pejantan 14 ½ hari. Hari ke-9 dari peneluran larva 

berhenti diberi makan dan selnya ditutup oleh lebah pekerja, di 

dalam sel ia mulai berubah posisinya sampai akhirnya tumbuh 

vertikal dengan kepala mengarah kebawah dan mulutnya 

memintal cocoon, kemudian larva memasuki fase pupa. 

Adapun nampak fase pupa menuju lebah dewasa disajikan 

pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Fase pupa menuju lebah muda 

(Sumber: www.maduqueenbee.com) 
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Lebah pekerja akan menutup pintu sel rapat-rapat pada 

saat larva memasuki fase pupa. Perubahan besar terjadi pada 

fase pupa yaitu dari larva menjadi lebah muda atau imago. 

Tubuh pupa mengalami perubahan bentuk sedikit demi sedikit. 

Pupa berwarna putih dan 5 hari sebelum lahir lebah (pupa) 

berpuasa dan selama waktu tersebut membentuk organ-organ 

lebah dan jaringan tubuh dewasa disertai dengan perubahan 

warna yang setiap hari tampak lebih jelas, setelah proses 

metamorfosis selesai lebah muda akan muncul dari pupa 

dalam bentuk lebah yang telah sempurna. Lebah akan 

memakan sebagian tutup sel sebagai jalan keluar dengan 

menggunakan rahang bawah dan dibantu lebah pekerja 

kemudian lebah keluar dari sel menjadi lebah dewasa. 

Munculnya lebah muda pada hari ke-20 sampai ke-21 dan 

lebah jantan pada hari ke 22-24 dari fase telur (Sarwono, 

2001). 

 

2.3 Alat Reproduksi Lebah Ratu 

Lebah ratu mempunyai 2 ovarium yang terdiri dari 

ratusan ovariol (ovariole) atau folikel yang tersusun 

berdampingan satu sama lain. Ovariol-ovariol tempat sel telur 

terbentuk berlanjut ke saluran telur menyempit yaitu oviduct. 

Oviduct dari kedua ovarium bersatu membentuk satu saluran 

yang berlanjut menjadi vagina, selanjutnya di vagina terdapat 

sepasang pembesaran yang disebut bursa copulatarix yang 

berfungsi menerima penis lebah jantan saat kawin. Satu 

struktur berbentuk lonjong yang terdapat dibagian dorsal 

vagina disebut spermateka (spermatheca) yang berfungsi 

untuk menyimpan sperma, selanjutnya sel telur keluar dari 

oviduct, sel sperma dikeluarkan dari spermateka dan 

pembuahan akan berlangsung, sedangkan pintu vagina 
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terdapat di ujung belakang perut di dasar sengat. Cara bertelur 

lebah ratu yaitu dengan melengkungkan perutnya ke dalam sel 

kosong dengan sedikit memutar dan meletakkan telurnya di 

dasar sel, kemudian telur tersebut akan melekat pada dasar sel 

tersebut karena secara bersamaan ketika lebah ratu bertelur 

juga mengeluarkan perekat (Widodo, 2015). Adapun alat 

reproduksi lebah ratu tampak pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Alat reproduksi lebah ratu  

(Sumber: Sihombing, 2005) 

 

 Sekitar 80 juta spermatozoa yang dipompakan selama 

perkawinan berlangsung, hanya sekitar 5 juta (kurang dari 

10%) yang masuk ke spermateka. Spermatozoa sebagian 

dilepaskan untuk membuahi sel-sel telur dan sebagian lagi 

dapat ditahan sehingga telur tidak dibuahi. Sel telur yang 

dibuahi akan menetas menjadi lebah ratu atau lebah pekerja, 
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adapun telur yang tidak dibuahi akan menetas menjadi lebah 

jantan. Ratu lebah dapat  menyimpan sperma di dalam 

spermateka selama lebih dari 3 tahun dan menelurkan telur 

tertunas menurut keinginannya (Anonimous, 2003
a
). 

Lebah ratu memiliki ukuran abdomen yang sangat 

panjang. Hal ini dikarenakan tugas ratu lebah adalah 

memproduksi telur sehingga sistem reproduksi di dalam 

abdomennya sangat berkembang. Semakin besar abdomen, 

ratu lebah semakin produktif pula dalam menghasilkan telur, 

karena lebah ratu tersebut memiliki spermateka yang besar 

sehingga dapat menampung lebih banyak sperma (Febriana 

dkk., 2003). 

 

2.4 Produksi Telur Lebah Ratu 

Produksi telur lebah ratu dapat mencapai 1.500-2.000 

butir sehari, hal ini berarti setiap 50 detik lebah ratu 

menghasilkan sebutir telur. Lebah ratu membutuhkan protein 

bermutu tinggi dari lebah pekerja agar prestasi bertelurnya 

tetap bertahan, jika kebutuhan pakannya kurang dapat 

menurunkan produksi telur juga. Lebah ratu menghasilkan dua 

macam telur yaitu, telur fertil yang menghasilkan lebah 

pekerja dan lebah ratu dan telur infertil yang menghasilkan 

lebah pejantan (Sarwono, 2007).  

Setiap seekor lebah ratu dewasa yang produktif dapat 

menelurkan antara 1.000-2.000 sel telur per hari sehingga 

ovarium sangat besar dan hampir memenuhi rongga perut. 

Jenis telur yang dihasilkan lebah ratu tergantung bentuk sel 

tempat bertelur yang disediakan oleh lebah pekerja. Lebah ratu 

sebelum bertelur akan mengamati sarang yang akan dijadikan 

sebagai tempat bertelur. Pengamatan ini dilakukan selama 24 

jam dan lebah ratu akan mengenali sel dengan kaki depannya 
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atau ujung abdomennya saat akan meletakkan telur (Stone, 

2006). 

Menurut Murtidjo (2005), seekor lebah ratu 

diperkirakan dapat bertelur sebanyak 1.500 butir dalam musim 

nektar yang relatif pendek sedangkan pada musim nektar yang 

relatif panjang seekor ratu lebah mampu bertelur hingga 

mencapai 20.000 butir. Pekerjaan lebah ratu setiap harinya 

adalah mencari sel-sel yang kosong dan mengisinya dengan 

telur. Tingkat produktivitas lebah ratu dalam menghasilkan 

telur tergantung dari usianya. Semakin tua usia lebah ratu, 

makin kurang produktif. Seekor lebah ratu dalam satu koloni 

lebah dapat mencapai usia 7 tahun, selain itu tingkat 

produktivitas lebah ratu juga dipengaruhi oleh kuantitas 

makanan yang dihasilkan koloninya. Lebah ratu akan 

membatasi kemampuan produksi telurnya pada musim nektar 

yang pendek. 

Kemampuan lebah ratu bertelur per hari dihitung 

berdasarkan jumlah telur yang dihasilkan dalam waktu sehari. 

Parameter ini dijadikan sebagai indikator potensi lebah ratu 

pada masa reproduksi selanjutnya. Banyaknya jumlah telur 

yang dihasilkan lebah ratu setiap hari selama pengamatan 

dapat digunakan untuk memperkirakan produktivitas telur 

lebah ratu yang berikutnya. Lebah ratu mempunyai potensi 

jelek pada saat itu, dapat dipastikan pada masa-masa 

berikutnya juga akan menunjukkan hasil yang jelek (Febriana 

dkk., 2003). 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecepatan ratu 

lebah mengeluarkan telur yang pertama adalah ketersediaan 

pakan, suhu dan perawatan (kontak dengan lebah pekerja). 

Aktivitas perkawinan terbang pada perkawinan terbang pada 

perkawinan alami dapat merangsang ratu lebah menghasilkan 
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telur, karena terjadi kontak dengan lebah jantan dan lebah 

pekerja yang menyebabkan hormon dan feromon lebah ratu 

berfungsi secara optimal. Lebah ratu yang kembali dari 

melakukan perkawinan secara alami mempunyai lendir dalam 

ruang kelaminnya (valve fold). Lendir tersebut diduga 

membuat semacam “tutup alami” (vaginal plug) setelah 

perkawinan untuk mencegah keluarnya semen. Secara alami, 

sperma lebah jantan yang telah masuk ke saluran reproduksi 

ratu lebah tidak semuanya masuk dan tersimpan dalam 

spermateka sebagian besar akan keluar dan terbuang (Cobey, 

2002). 

 

2.4 Sisiran Sarang Telur 

 Sarang lebah merupakan kepingan-kepingan lilin yang 

dibentuk dari bahan utama lilin yang diperkuat dengan perekat 

propolis. Lebah yang berumur 2-20 hari bertugas membangun 

sarang yaitu lebah pekerja yang masih kuat dan kelenjar 

lilinnya masih sangat produktif sedangkan lebah pekerja lain 

bertugas memperkuat dinding dengan propolis. Sarang lebah 

terdiri dari lembaran-lembaran lilin sejajar yang terbagi dalam 

beberapa bagian yang disebut sisiran sarang. Sisiran terdiri 

dari banyak bilik yang disebut sel. Sel-sel itu terdapat pada 

sisiran bagian atas dan bawah. Sel-sel itu berbentuk ruangan 

berisi 6 (heksagonal) kecil-kecil yang sangat rapi dan kompak. 

Isi dari setiap sel sangat kecil yaitu kurang dari 0,25 cc dan 

setiap sel sisiran sarang mempunyai panjang sisi-sisi 

heksagonal antara 4,0 mm-5,0 mm. Bentuk sel sedikit miring, 

sehingga isi di dalamnya tak dapat terjatuh. Sel-sel sarang di 

dalamnya berbentuk tabung yang nantinya akan dijadikan 

tempat lebah ratu meletakkan telur yang akan menjadi larva 

selanjutnya menjadi pupa kemudian menjadi imago, 
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sedangkan pada sel-sel lainnya digunakan tempat lebah 

pekerja mengumpulkan cadangan makanan lebah seperti madu 

dan polen (Sarwono, 2007). 

Sisiran sarang telur merupakan sel yang digunakan 

sebagai tempat meletakkan telur oleh lebah ratu dan digunakan 

sebagai tempat tumbuh kembang telur hingga menjadi pupa. 

Letak sisiran sarang anakan (telur, larva dan pupa) diantara 

sisiran sarang polen dan dibawah sisiran sarang madu. Sel-sel 

yang ada di sisiran sarang letaknya saling bertolak belakang, 

sehingga membentuk 2 lapisan sel yang berimpitan dan di 

antara kedua lapisan itu terbentuk dinding tipis yang kuat 

karena adanya plester propolis dalam waktu 3 hari terbentuk 

warna putih setebal 2 cm yang tersusun berderet-deret. 

Deretan putih itu semakin hari semakin besar sampai terbentuk 

bangunan setengah lingkaran. Bangunan setengah lingkaran 

itu merupakan sisiran sarang yang akan dihuni. Jarak antar 2 

sisiran sarang lebah Apis mellifera rata-rata 1-1,2 cm, dengan 

jarak selebar itu lebah pekerja dapat leluasa bekerja di atas 

permukaan sisiran yang berhadapan (Stone, 2006).  

Luas total sisiran sarang dapat disebabkan oleh 2 

faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar koloni. Faktor dalam 

koloni yaitu jumlah lebah pekerja sebagai penghasil malam 

lebah (wax) untuk bahan membangun sarang, sedangkan 

faktor luar koloni yaitu ketersediaan sumber pakan di sekitar 

sarang. Lebah pekerja menggunakan bahan-bahan tertentu 

untuk membangun sarang. Bahan penyusun sarang diambil 

dari tanaman di sekitar sarang yang banyak mengandung 

malam. Malam (wax) yang menjadi bahan utama penyusun 

sarang terdapat pada nektar dan polen yang disekresikan oleh 

kelenjar lilin (wax glands) yang terdapat pada bagian bawah 

dari perut lebah pekerja (segmen ke 3-6) (Hadisoesilo, 2007). 
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Tempat penggembalaan lebah madu dengan 

ketinggian berbeda sangat dipengaruhi oleh kondisi mikro 

klimat yang meliputi suhu, kelembaban, jumlah hari hujan, 

intensitas curah hujan, kecepatan angin dan intensitas cahaya 

matahari. Kondisi lingkungan yang lembab dan basah akan 

mempersulit koloni lebah madu mendapatkan nektar maupun 

polen untuk kebutuhan hidup serta perkembangan koloni, 

sehingga koloni melemah akibat curah hujan tinggi dan luas 

sisiran sarang tidak mengalami pertambahan optimal bahkan 

cenderung menyempit dalam arti jumlah telur, larva dan pupa 

dalam sarang berkurang. Hal ini diduga akibat lebah kesulitan 

dalam mendapatkan nektar maupun polen dari tanaman 

sekitarnya. Oleh karena itu jumlah lebah dalam koloni 

cenderung menurun dan hama maupun penyakit sangat mudah 

sekali memasuki sarang lebah untuk berkembangbiak dengan 

memakan persediaan pakan atau membunuh pupa lebah 

(Budiwijono, 2012). 

 


