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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was determined the effect of sugar concentrated 

on number of bees brings nectar, number of honey cell and number of dead bees. 

The materials used were 12 colonies of bees Apis mellifera, palm sugar, sugar, water 

and a measuring cup. The method used was completely randomized design with 

three treatments and four replications. The variables of this research that number of 

bees brings nectar, number of honey cell, and number of dead bees. Data were 

analyzed by analysis of variance (ANOVA) and if there was difference in treatment 

made the continued Least Significant Difference test. The research result on number 

of bees brings nectar (15.81±1.65, 11.425±0.99, and 11.46±2.54), honey cell 

(3986.85±2366.03, 364.35±174.07 and 1793.9±716.45) and dead bees (6.29±1.36, 

7.14±2.10 and 12.34±3.94). The conclusion of this research was the treatment palm 

sugar could decrease activity of bees brings nectar, and number of honey cell, and 

increase the number of dead bees Apis mellifera. 

 

Keywords : Feed stimulant, palm sugar, sugar cane 
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RINGKASAN 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis berupa musim hujan dan musim 

kemarau. Musim hujan merupakan musim paceklik bagi para peternak lebah, perlu adanya pakan 

tambahan berupa sirup gula. Peternak lebah memberikan sirup gula pada musim paceklik sebagai 

pengganti nektar. Penelitian ini menggunakan sirup gula berupa gula palem atau biasa disebut 

gula aren sebagai pembanding gula pasir yang sering digunakan oleh peternak lebah. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian gula palem terhadap jumlah lebah pembawa 

nektar, jumlah sel madu, dan jumlah lebah mati. 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan lebah CV. Kembang Joyo milik Bapak Ustadi, 

di area penggembalaan yang berlokasi di desa Wates, kecamatan Poncokusumo, Kabupaten 

Malang. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 minggu dari bulan Maret hingga April. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi pakan tambahan bagi peternak 

lebah selain yang sering digunakan seperti gula pasir. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 12 koloni lebah Apis mellifera yang 

telah diseragamkan baik kondisi, usia ratu dan jumlah sisiran. Metode penelitian yaitu 

esperimental dengan menggunakan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 

3 perlakuan dan 4 ulangan. Adapun perlakuan yang digunakan yaitu pemberian  air (50%) + gula 

pasir (50%) (P1), pemberian air (50%) + gula palem (50%) (P2), dan pemberian air (50%) + gula 

pasir (25%) + gula palem (25%) (P3). Variabel yang diamati adalah jumlah lebah pekerja 

pembawa nektar, sel madu, dan lebah mati. Data dianalisis dengan analisis varian (ANOVA) 

kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh pemberian gula palem pada jumlah lebah pekerja 

pembawa nektar berbeda nyata (P<0,05). Jumlah pemberian gula palem paling rendah dari 

perlakuan gula pasir maupun campuran gula palem dan gula pasir. Variabel jumlah sel madu 

dalam sisiran pun pemberian gula palem jauh dibawah pada perlakuan pemberian gula pasir 

maupun campuran dari gula palem. Hasil uji statistik untuk jumlah sel madu berpengaruh nyata 

(P<0,05). Demikian dengan variabel jumlah lebah mati. Pemberian Perlakuan gula palem masih 

lebih banyak dari pemberian pakan gula pasir tetapi masih lebih sedikit dari pemberian pakan 

campuran dari gula palem dan gula pasir. Hasil statistik juga menunjukkan berpengaruh nyata 

(P<0,05). Pemberian pakan gula palem pada lebah Apis mellifera masih belum dapat 

meningkatkan jumlah lebah pekerja pembawa nektar, maupun jumlah sel madu didalam sisiran, 

dan tidak dapat menekan jumlah kematian lebah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis dan kaya akan sumber makanan 

bagi lebah madu sehingga hal tersebut cocok dalam mendukung potensi usaha peternakan lebah 

madu di Indonesia. Tanaman berbunga di Indonesia terdapat Sekitar 25.000 jenis yang potensial 

dalam menghasilkan nektar dan tepung sari sebagai pakan lebah (Liferdi, 2008). Budidaya 

lebah madu dapat menghasilkan banyak produk yang bermanfaat seperti madu, royal jelly, 

tepung sari (bee pollen), lilin, propolis, dan sengat. Selain itu, budidaya lebah madu dapat 

memberikan manfaat tidak langsung yakni pelestarian sumber daya tanaman,  peningkatan 

produktifitas tanaman melalui lebah yang membantu pernyerbukan pada bunga (Kuntadi, 

2003). 

Produktivitas lebah madu dipengaruhi oleh ketersediaan pakan di alam, sedangkan 

ketersediaan pakan lebah dipengaruhi oleh musim. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim 

kemarau atau dikenal musim berbunga dan musim penghujan atau dikenal musim paceklik . 

Musim penghujan ketersediaan pakan berupa nektar dan tepung sari sangat kurang, musim ini 

biasa disebut dengan musim paceklik. Lebah yang kekurangan pakan akan beresiko berpindah 

bersama koloninya mencari pakan yang ditempat lain untuk mempertahankan koloninya, oleh 

sebab itu di dalam budidaya lebah madu perlu adanya teknik khusus dalam mengatasi 

kekurangan pakan saat musim paceklik. Kuntadi (2008) berpendapat bahwa salah satu 

alternatifnya yakni dengan menggembalakan koloni lebah di tempat yang tersedia pakan 

(migratory) namun alternatif tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu 

dibutuhkan alternatif lain yakni dengan pemberian pakan buatan atau pakan tambahan. Keller 

et al. (2005) menyatakan bahwa pemberian pakan tambahan mungkin tidak terlalu berpengaruh 

terhadap jumlah lebah pekerja dalam suatu koloni, akan tetapi berpengaruh terhadap umur 

koloni. 

Nektar merupakan pakan alami lebah pada bunga, terdiri suatu senyawa komplek yang 

dihasilkan oleh kelenjar nectifier tanaman dalam bentuk larutan. Komponen utama dari nektar 

adalah sukrosa, fruktosa, glukosa, melibiosa, rafinosa, serta turunan karbohidrat lainnya, asam 

organik, resin garam dan mineral. Nektar dibutuhkan oleh lebah sebagai sumber karbohidrat, 

sumber vitamin dan sumber mineral (Rompas, 2011). Pakan tambahan yang diberikan pada 

lebah setidaknya harus memiliki kandungan gula sederhana di dalamnya seperti yang 

terkandung pada nektar atau memiliki sukrosa sekitar 70% (Sihombing, 2005). 

Peternak lebah madu umumnya menggunakan gula pasir. Tidak ada variansi atau 

referensi larutan gula selain gula pasir. Banyaknya jenis gula di Indonesia dapat dimanfaatkan 

sebagai larutan gula atau pakan tambahan untuk lebah madu. Terutama gula palem, yang 

merupakan gula yang berasal dari keluarga pohon palem-paleman seperti nira pohon aren 

(Arenga pinnata) dan pohon kelapa (Cocos nuifera). Gula palem dan gula pasir di Indonesia 

sangat melimpah, karena digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Gula pasir dan gula palem 

memiliki kandungan sukrosa yang hampir sama dengan nektar. Gula pasir memiliki kandungan 

sukrosa sekitar 99,8% dan kadar air sekitar 0,1% (Rompas, 2015). Gula palem yang berasal 

dari pohon aren memiliki kadar sukrosa berkisar 88-92% dan kadar air yang beragam sekitar 1-

10% (Pontoh, 2013). Sedangkan gula palem yang berasar dari pohon kelapa memiliki kadar 

total gula berkisar 87-89% dan kadar air berkisar 1,37-2,43% (Zuliana, dkk. 2016). 

Komposisi gula pasir dan gula palem yang mempunya komposisi hampir sama atau 

mengandung sukrosa tinggi, maka gula palem diperkirakan dapat digunakan sebagai larutan 
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gula bagi lebah madu Apis mellifera. Berdasarkan uraian tersebut makan dilakukan penelitian 

tentang penggunaan pakan larutan gula terhadap jumlah lebah Apis mellifera pembawa nektar, 

sel madu, dan lebah mati.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sedikitnya sumber pakan lebah madu pada musim paceklik 

2. Musim paceklik atau kurangnya sumber pakan mengakibatkan koloni dapat berpindah 

tempat 

3. Perlu pakan tambahan untuk mengatasi musim paceklik, pakan tambahan sebaiknya 

memiliki kandungan yang sama dengan nektar yaitu sukrosa sekitar 70% 

4. Perlu dilakukan pengamatan larutan gula lain selain gula pasir yang umum digunakan 

peternak lebah madu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan larutan gula terhadap jumlah lebah pekerja 

pembawa nektar, sel madu, dan lebah mati. 

2. Untuk mengetahui proporsi penggunaan larutan gula yang paling baik dalam 

meningkatkan jumlah lebah pekerja pembawa nektar, sel madu dan menekan lebah mati. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menentukan penggunaan larutan gula yang tepat. 

2. Untuk menentukan proporsi penggunaan larutan gula yang paling baik untuk 

meningkatkan jumlah lebah pekerja pembawa nektar, sel madu dan menekan lebah mati. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Ketersediaan pakan merupakan hal terpenting dalam aspek pengembangan peternakan 

lebah, terutama ketika pada musim penghujan ketersediaan pakan untuk lebah berupa nektar 

ataupun tepung sari semakin sedikit. Musim paceklik di Indonesia terjadi ketika bulan Oktober 

hingga Maret. Musim berbunga sendiri baru akan dimulai bulan April hingga September, 

kekurangan pada saat musim paceklik inilah yang harus di antisipasi oleh peternak lebah jika 

tidak ingin kehilangan lebahnya, karena ketika koloni lebah kekurangan pakan akan berpindah 

ke tempat yang tersedia pakan. berrdasarakan pernyataan dari Situmorang dan Aam (2014) 

bahwasannya ketika ketersediaan pakan sedang tidak optimal, pemberian pakan tambahan 

merupakan suatu cara untuk dapat mempertahankan koloni lebah. Stimulasi yang diberikan 

berupa larutan gula. Cara pembuatannya yaitu dengan melarutkan gula (gula aren atau gula 

tebu) dalam air panas, dengan perbandingan yang sama yaitu 1 kg gula dalam 1 liter air. 
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Penelitian terdahulu dari Nurohim, dkk (2013) menyatakan bahwa pemberian pakan tambahan 

lebah madu dengan kombinasi gula pasir dan hasil samping pengolahan tepung tapioka dapat 

meningkatkan jumlah lebah pekerja Apis mellifera dalam mengumpulkan tepung sari. 

Tingginya jumlah lebah pekerja pada tambahan pakan berupa larutan gula dan hasil samping 

tepung tapioka diduga karena pada pakan tambahan tersebut terkandung energi yang cukup 

untuk energi yang digunakan lebah pekerja untuk mengumpulkan tepung sari. Minarti (2010) 

menambahkan dalam penelitiannya bahwa lebah pembawa tepung sari pada masing-masing 

lokasi berbeda nyata, pada areal randu jumlah tertinggi terjadi pada pukul 07.00-07.30 WIB, 

sedangkan pada areal karet aktivitas tertinggi terjadi pada pukul 09.00-09.30 WIB. 

Imaningtyas, dkk (2015) menyatakan dalam penelitiannya diketahui bahwa lebah pekerja 

pembawa nektar dengan pemberian pakan tambahan hasil samping olahan tepung tapioka dapat 

meningkatkan jumlah aktivitas lebah pekerja pembawa nektar. Perbedaan jumlah lebah pekerja 

tersebut diduga adanya perbedaan suhu, kelembapan, jarak sumber pakan dan kondisi 

lingkungan lainnya. Berdasarkan kajian diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan pakan tambahan gula palem terhadap jumlah lebah Apis 

mellifera pembawa nektar, jumlah sel sarang madu, dan jumlah lebah mati. Kerangka penelitian 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Penggunaan larutan gula dapat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah lebah 

pekerja pembawa nektar, sel madu dan menurunkan jumlah lebah mati. 

  

pakan lebah (nektar/ tepungsari) saat musim penghujan 
semakin sedikit.

Perlu pakan stimulasi berupa larutan gula dari gula aren 
atau gula tebu (Situmorang dan Aam, 2014)

Dilakukan percobaan pemberian pakan tambahan 
alternatif berupa sirup gula palem.

jumlah lebah Apis mellifera pembawa 
nektar, sel madu dan lebah mati
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lebah Ratu 

Ukuran fisik ratu lebah lebih besar dibandingkan lebah jantan dan lebah pekerja sesuai 

dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing dalam koloninya. Paling mencolok dalam 

ukurang ratu lebah dapat terlihat dalam ukuran abdomennya yang sangat panjang, dikarenakan 

tugas ratu lebah sendiri adalah untuk memproduksi telur sehingga sistem reproduksi di dalam 

abdomennya sangat berkembang. Semakin besar abdomen dari ratu lebah, maka semakin 

produktif pula dalam menghasilkan telur karena ratu lebah tersebut memiliki spermateka yang 

besar sehingga dapat menampung lebih banyak sperma (Febriana dkk, 2003). Ratu lebah 

sanggup bertelur hingga 1500-2000 butir setiap hari. Ratu lebah memiliki umur lebih lama 

dibandingkan dengan lebah pekerja. Lebah pekerja berumur sekitar 40 hari tetapi ratu lebah 

sanggup hidup hingga 3-5 tahun atau 30 kali lebih lama dari lebah pekerja. Rahasia ratu lebah 

berumur lebih lama dikarenakan ratu lebah mengonsumsi royal jelly (Sihombing, 2005). 

 

2.2 Lebah Jantan 

Lebah jantan dalam koloni mempunyai fungsi satu-satunya selama hidup hanya untuk 

mengawini lebah ratu dara. Mata dan sayapnya lebih besar dari kedua strata lainnya. Mereka 

hanya tinggal dalam sarang dan kadang-kadang keluar terbang sebentar pada waktu hari cerah 

dan tidak melakukan tugas satupun, kecuali saat kawin (Sihombing, 2005). Lebah jantan 

mempunyai ukuran caput dan thoraksnya yang hampir sama dengan ratu lebah, namun lebah jantan 

memiliki dua pasang sayap yang panjangnya hampir sama dengan panjang tubuhnya yang akan 

berguna ketika lebah jantan mengadakan proses perkawinan untuk dapat mengerjar ratu lebah 

(Febrina dkk, 2003). 

 

2.3 Lebah Pekerja 

Lebah pekerja mempunya jenis kelamin betina tidak sempurna, tidak bertelur seperti 

lebah ratu. Awalnya dari telur yang dibuahi, tetapi jenis pakan yang diterima ketika masih 

dalam bentuk larva berbeda dengan pakan yang diberikan oleh larva ratu lebah. Lebah pekerja 

dalam satu sarang merupakan koloni yang paling banyak daripada kedua strata lebah lainnya, 

pada lebah madu Apis mellifera terdapat 10.000-100.000 ekor lebah pekerja. Ukuran tubuh 

strata lebah pekerja paling kecil daripada lebah jantan maupun lebah ratu. Bentuk tubuhnya 

ramping, memiliki warna hitam kecoklatan. Ekor lebah pekerja memiliki sengat yang lurus dan 

berduri. Lebah pekerja akan menyerang apapun yang mencoba mengganggu atau berusaha 

memasuki sarang dengan menggunakan sengatnya, tetapi tidak akan menyerang lebah ratu. 

Masa hidup dari lebah pekerja rata-rata hanya 30-45 hari. Lebah pekerja sendiri dalam mencari 

pakan dapat terbang dengan kecepatan 65 km per jam, dengan kecepatan getaran sayapnya 

sekitar 250 kali per detik. Sifat dari lebah pekerja sendiri ialah bersifat agresif karena memiliki 

tugas untuk melindungi koloninya, sangat disiplin, rajin dan tidak mengenal lelah dalam 

mencari pakan untuk kelangsungan hidup koloninya. Kemampuan terbang lebah pekerja dalam 

mencari pakan dapat mencapai jarak 1-2 km (Situmorang dan Aam, 2014) 

Tugas dalam koloni selain reproduksi, dilakukan oleh strata lebah pekerja. Tugas lebah 

pekerja sendiri dibagi berdasarkan tugas didalam sarang dan tugas diluar sarang. Tugas didalam 

sarang meliputi pembuatan sisiran serta komponennya, pemeliharaan telur, larva, dan pupa, 

penyediaan makanan untuk ratu dan jantan, menyisir dan merawat ratu, mempertahankan 

koloni dari serangan musuh, mengatur temperatur dan kelembapan sarang, mematangkan dan 

menyimpan madu. Setelah telur menjadi lebah pekerja dan keluar dari sarangnnya, umur 3 hari 
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tugas pertama adalah sebagai petugas kebersihan yakni membersihkan sel-sel sisiran sarang 

sebelum diisi dengan telur dan bahan makanan. Tugas ini dilakukan hingga hari ketiga dan 

setelah itu tugasnya ialah perawat larva dari 3 hari. Hari ke 7 hingga 12 tugasnya masih tetap 

merawat larva, tetapi dikhususkan pada larva berumur kurang dari 3 hari. Hari ke 13 tugas 

mereka adalah membuat dan memoles sarang karena kelenjar penghasil malam lebah (wax) 

sudah mulai aktif. Periode ini berlangsung hingga hari ke 18 dan tugas selanjutnya sebagai 

pengawal, berdiri didekat pintu dan mengibaskan sayap untuk mengalirkan udara ke dalam 

sarang. Sejak hari ke 20 hingga menjelang ajalnya tugas lebah pekerja tidak lagi ada didalam 

sarang melainkan diluar sarang. Tugas utama diluar sarang adalah mencari bahan makanan, 

bahan untuk membangun sisiran dan juga di akhir masa ajalnya tugasnya adalah sebagai 

pemandu (scout). Lebah-lebah pemandu secara kontinu mencari sumber baru nektar dan jika 

ditemukan, mereka kembali ke sarang dan memberitahukannya kepada lebah pekerja petugas 

lapang (Sihombing, 2005). Febriana, dkk (2003) menyatakan bahwa lebah pekerja akan 

semakin produktif dalam beraktivitas jika ukuran fisiknya semakin besar, misalnya dalam 

mengumpulkan pakan. 

 

2.4 Gula Palem 

Gula palem diproduksi dari nira yang berasaldari pohon tropika kelapa (Cocos nucifera) 

atau berasal dari pohon aren atau disebut Arenga pinnata (Apriyantono et al., 2002; Ho et al. 

2008). Proses pembuatan gula aren kristal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dari nira aren 

dan yang dibuat dari gula cetak yang sudah jadi. Prinsipnya proses produksi gula kristal 

meliputi: proses pengaturan pH dan penyaringan nira atau pemilihan gula cetak, pemanasan/ 

pemasakan nira atau larutan gula, proses solidifikasi, proses granulasi/kristalisasi, pengayakan, 

pengeringan dan pengemasan. Gula palem memiliki kadar air sekitar 6,33 % (Susi, 2013). Gula 

palem dapat dijadikan sebagai larutan gula karena memiliki sukrosa yang hampir sama dengan 

nektar. Gula palem memiliki kandungan total gula berkisar 23,77-71,89% dan mimilik pH 

sekitar 4,50-5,37 (Phaichamnan et al., 2010). 

 

2.5 Pakan Lebah 

2.5.1 Pakan Alami  

Lebah madu mengumpulkan tiga substansi yaitu air, nektar dan serbuk sari untuk 

memenuhi kebutuhan gizi mereka. Bahan-bahan ini dikumpulkan oleh lebah sesuai dengan 

kebutuhan koloni dan ketersediaan zat ini di lingkungan sekitar. Kualitas dan kuantitas bahan-

bahan ini tersedia untuk lebah, tidak selalu sesuai dengan persyaratan dari koloni. Kurangnya 

satu atau lebih zat-zat ini berpotensi akan mengakibatkan penurunan signifikan pada populasi 

koloni, mengurangi umur panjang dari lebah, penurunan populasi pejantan, peningkatan 

kerentanan penyakit dan dapat berakibat kematian koloni (Somerville, 2005). 

Pakan alami lebah terdiri dari nektar dan tepung sari (pollen). Beberapa jenis tanaman 

sebagai sumber nektar dan tepung sari bagi lebah madu Apis cerana antara lain kapuk randu, 

flamboyan, aren, semangka, leci, anggur, kopi, kayu putih, jeruk manis, jeruk besar, bunga 

matahari, apel, pepaya, kedele dan ketimun. Sumber nektar ialah kaliandra bunga merah, 

mangga, rambutan, kapas, kacang-kacangan, cabe, langsat, jambu air dan asam jawa. Sumber 

tepung sari ialah jagung, wortel dan jambu (Perhutani, 1993; Rompas, 2015). Nektar adalah 

suatu cairan yang banyak mengandung gula dan air. Pakan lebah berupa nektar ini berguna bagi 

lebah sebagai sumber karbohidrat, air, vitamin dan mineral. Nektar atau cairan manis dari 

tanaman dapat disekresikan pada bagian bunga atau pada tangkai daun yang berfungsi sebagai 

sumber energi bagi lebah, selain itu juga sebagai bahan baku pembuatan lilin untuk menutup 
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sel pupa lebah (Soerodjotono & Kardojono, 1992; Rompas, 2015). Tepung sari (pollen) sendiri 

merupakan sumber protein yang dapat meningkatkan kemampuan lebah ratu untuk meletakkan 

telur dan memperpanjang (lama) hidup. Hal ini menjadikan tepung sari sebagai pakan penting 

bagi koloni lebah untuk memproduksikan royal jelly (Perhutani, 1994; Rompas, 2015). 

Nektar merupakan cairan agak kental yang disekresikan dari tanaman atau tumbuhan. 

Pada dasarnya nektar berfungsi sebagai pemikat bagi hewan, khususnya insekta agar datang 

mendekati bunga untuk membantu penyerbukan tanaman. Nektar dibedakan menjadi dua 

menurut bagian tumbuhan yang menghasilkannya yakni, nektar floral dihasilkan dari bunga 

sedangkan nektar extrafloral dihasilkan dari bagian selain bunga, seperti pada bagian pelepah 

daun dan sebagainya. (Somerville, 2005). Nektar merupakan pakan lebah sumber energi. 

Nektar mengandung karbohidrat 3-87 % seperti sukrosa, fruktosa dan glukosa. Sedangkan 

tepung sari atau pollen adalah pakan lebah sumber protein, lemak, sedikit karbohidrat dan 

mineral. Tepung sari didapatkan dari sel kelamin atau anthera bunga jantan. Kandungan protein 

kasar dalam tepung sari bervariasi antara 8 – 40 % atau rata-rata 23 %. Kebutuhan tepung sari 

tiap koloni lebah madu per tahun mencapai 50 kg yang digunakan sebagian untuk kebutuhan 

bahan pakan koloni lebah dan sebagian lagi untuk pemeliharaan tetasan lebah madu 

(Budiwijono, 2012). 

Pollen atau tepung sari diperoleh dari bunga yang dihasilkan oleh antera sebagai sel 

kelamin jantan tumbuhan. Pollen berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 0,01 – 0,1 μm. Pollen 

dimakan lebah oleh madu terutama sebagai sumber protein dan lemak, serta sedikit karbohidrat 

dan mineral. Di daerah yang beriklim dingin, satu koloni lebah membutuhkan sekitar 50 kg 

pollen per tahun. Demikian pula di daerah tropis dan sub-tropis tidak jauh berbeda. Sekitar 

separuh dari pollen tersebut digunakan untuk pemeliharaan tetasan (Apiari Pramuka, 2003). 

Volume serbuk sari koloni bervariasi dan tergantung pada kondisi iklim, ketersediaan nektar, 

daerah induk, dan kualitas serbuk sari yang dikumpulkan. Berbagai upaya mengukur volume 

serbuk sari yang dikonsumsi oleh koloni telah berkisar 22-55 kg per tahun. Jika kadar air yang 

rendah maka volume lebah mengumpulkan akan meningkat (Somerville, 2005). Menurut 

Gowda (2011) dalam Widowati (2011) menyebutkan bahwa lebah membutuhkan banyak 

tepung sari untuk pertumbuhan tubuhnya, khususnya dari mulai larva, pupa, hingga lebah madu 

yang sedang dalam pertumbuhan dan perkembangan sistem kelenjar. Maka dari itu untuk 

memenuhi kebutuhan protein dan asam amino esensial, lebah madu harus mengunjungi banyak 

bunga (Somerville, 2005). 

 

2.5.2 Pakan Tambahan 

Negara-negara beriklim tropis dan subtropis peternak lebah madu biasanya 

menyediakan makanan alternatif atau tambahan ketika musim paceklik bunga karena ketika 

musim tersebut hanya sedikit bunga yang dapat tumbuh dan otomatis sumber makanan lebah 

seperti nektar dan pollen sangat terbatas. Pemberian pakan tambahan akan sangat membantu 

untuk kelangsungan hidup lebah ketika musim paceklik bunga (Sihombing, 2005). Pembuatan 

sirup gula yaitu dengan mencampurkan air masak dengan gula pasir dengan perbandingan 1 : 1 

atau 2 : 1. Pemberian pakan tambahan ini dilakukan pada koloni baru atau koloni lama yang 

sedang mengalami musim paceklik atau musim hujan lebat. Jumlah sirup yang diberikan 

berkisar 9 kg per koloni per tahun. Apriari Pramuka (2003) menambahkan bahwa pemberian 

tambahan ini diharapkan untuk dapat merangsang peletakan telur dan memacu aktivitas lebah 

pekerja lapangan dalam mengumpulkan pollen. Keller et al. (2005) menyatakan bahwa 

pemberian pakan tambahan mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah lebah pekerja 

dalam suatu koloni, akan tetapi berpengaruh terhadap umur koloni. 
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Budidaya lebah madu seperti Apis mellifera membutuhkan pakan yang kontinu atau 

yang terus-menerus untuk kelangsungan hidupnya, maka jika datang musim paceklik bunga 

lebah harus tetap diberikan pakan seperti pakan tambahan berupa sirup gula. Sirup gula 

merupakan pakan tambahan atau alternatif yang digunakan sebagai pengganti nektar disaat 

musim paceklik bunga (Widiarti dan Kuntadi, 2012). Budiwijono (2012) menambahkan bahwa 

kondisi lingkungan yang lembab dan basah akan menyulitkan koloni lebah madu dalam 

mendapatkan nektar maupun tepung sari untuk kebutuhan hidup serta perkembangan koloni. 

Musim paceklik yang merupakan musim penghujan akan membuat kondisi lingkungan menjadi 

lembab dan basah, maka dari itu untuk menjaga kelangsungan hidup koloni lebah madu 

peternak biasanya memberikan pakan buatan berupa gula pasir bercampur air tetapi secara 

umum kondisi lebah menurun, dan tidak ada proses panen. 

Pakan gula dalam bentuk sirup merupakan metode yang paling populer dan paling 

efektif sebagai pakan pengganti. Pakan buatan yang umum dipakai peternak rata-rata berasal 

dari gula pasir yang ditambah dengan air (Somerville, 2000). Gula tebu dan gula aren 

merupakan pakan alternatif yang digunakan peternak lebah madu sebagai pengganti nektar. 

Komposisi nutrisi dari gula tebu dan gula aren memiliki kandungan sukrosa yang tinggi, 

diperkirakan gula tebu dan gula aren akan dapat digunakan sebagai tambahan pakan buatan 

bagi Apis mellifera (Rompas dan Maramis, 2015).  

 

2.6 Jumlah Lebah Pekerja Pembawa Nektar 

Suhu dan kelembapan relatif penting untuk kegiatan koloni lebah madu. Suhu 

khususnya sangat penting dalam kegiatan internal maupun eksternal. Suhu yang cocok untuk 

lebah madu berkisar 33-36 ˚C (Petz et al. 2004). Lebah madu dalam memulai mencari makan 

menyesuaikan suhu lingkungan. Suhu yang terlalu ekstrim akan membuat lebah mencari makan 

berlangsung relatif pendek atau sama sekali tidak mencari makan (berada didalam sarang). 

Suhu yang terlalu tinggi pun akan cenderung membuat lebah hanya didalam sarang dan 

membuat lilin agar pertukaran udara dalam sarang sesuai yang dikehendaki lebah ratu 

(Murtidjo, 2005). Lebah madu mulai aktivitasnya dalam mencari makan berlangsung pada suhu 

sekitar 6,75˚C, tertinggi aktivitas dalam mencari makan ditemukan pada suhu 20˚C (Tan et al. 

2012) dan terendah pada suhu 43˚C (Blazyte-Cereskiene et al. 2010) Sedangkan dalam 

penelitian lain lebah madu mulai mencari makan pada suhu 16˚C (Joshi and Joshi, 2010).  

Lebah pekerja dalam mengumpulkan nektar dan disimpan dalam perut khusus memiliki 

berat yang berbeda-beda. Nektar yang dapat disimpan dalam kantong khusus maksimal dapat 

mencapai 70 mg, tetapi rata-rata hanya sampai 20-40 mg. Perbandingan komposisi menimbun 

nektar dan tepung sari berbeda. Lebah pekerja jika diberi sisiran ekstra akan cenderung 

menimbun nektar daripada tepung sari. Perbandingannya sebesar 60% nektar dan 40% tepung 

sari. (Sihombing, 2005). Lebah pekerja bertugas mencari pakan matahari mulai terbit sampai 

sekitar pukul 08.00, pada jam tersebut bunga mulai mekar dan mengeluarkan nektar. Siang hari, 

bunga hanya menghasilkan sedikit nektar sehingga kegiatan lebah mencari nektar tampak sepi. 

Sore hari sekitar pukul 17.00 sampai menjelang gelap lebah mulai sibuk lagi mengumpulkan 

nektar dan serbuk sari (Sarwono, 2007). 

 

2.7 Jumlah Sel Madu 

Sihombing (2005) menyatakan bahwa banyaknya nektar yang ditimbun sebagai madu 

oleh satu koloni lebah madu tergantung dari beberapa faktor, antara kain: 

1. Ukuran dan komposisi populasi lebah dalam koloni, terutama kehadiran dan kualitas ratu, 
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2. Sifat menimbun (boarding behaviour) dari lebah pekerja yang berhubungan dengan faktor 

genetik, 

3. Keadaan cuaca, seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan fotoperiode, 

4. Kapasitas ruangan penyimpan yang tersedia pada sisiran sarang. Umumnya pada satu stup 

terdapat 8-9 sisiran. 

Nektar dibedakan menjadi 2 berdasarkan letak nektar dari tumbuhan. Nektar floral atau nektar 

yang berasal dari bagian bunga tumbuhan dan yang kedua adalah nektar ekstra floral atau nektar 

yang berasal dari bagian lain bunga tumbuhan, seperti bagian batang, daun, tangkai daun dan 

lainnya. 

Umumnya, lebah pekerja penghasil madu akan mengambil nektar dari berbagai jenis 

bunga ataupun pohon yang berbeda-beda sehingga akan menghasilkan sifat madu tersendiri 

(Gosyenland, 2010). Proses pemasakan nektar menjadi madu, yaitu lebah menambahkan enzim 

yang salah satunya adalah enzim-enzim ke dalam madu. Enzim invertase mengkonversi sukrosa 

pada nektar menjadi glukosa dan fruktosa, dan enzim glukosa oksidase mengoksidasi glukosa 

menjadi asam glukonat dan hidrogen peroksida, yang berfungsi sebagai zat antibakteri 

(Bogdanov, 2011).  

 

2.8 Jumlah Lebah Mati 

Lebah madu khusus lebah pekerja yang sudah masuk fase akhir hidupnya hanya akan 

terbang secara perlahan dan hanya akan menyaksikan lebah pekerja lapang lainnya 

menjalankan aktivitas. Lebah pekerja tua yang tetap berusaha masuk akan dikeluarkan oleh 

lebah pekerja yang bertugas didalam sarang. Kematian lebah tercatat setiap hari pada pukul 5 

sore. Lebah madu mati dianggap tidak dapat bergerak dan lebah telah dikeluarkan oleh 

koloninya ke luar sarang (Romirez-Romero et al. 2008, and Han et al. 2010). 

Waktu lebah jantan mengawini lebah ratu, kantung spermanya terlepas dan tertinggal di 

dalam spermateca lebah ratu. Lebah jantan tak lama akan mati setelah dapat mengawini lebah 

ratu. Setelah perkawinan terjadi, lebah jantan yang tidak terpilih dalam perkawinan akan 

diabaikan oleh penghuni sarang. Musim paceklik datang lebah jantan yang terlalu banyak akan 

diusir lebah pekerja ke luar sarang. Lebah jantan yang tidak dapat mencari makan akan segera 

mati, sekalipun mencoba masuk ke sarang akan diserang sampai mati (Sarwono, 2007). Lebah 

pekerja sendiri memiliki sengat yang ketika dalam keadaan bahaya sengat tersebut ditusukkan 

ke korbannya. Sengat lebah madu mirip dengan ovipositor (penyemprot ovum), tetapi telah 

mengalami modifikasi sehingga cocok untuk menyemprotkan apitoxin (racun lebah). Ketika 

sengat telah ditusukkan, tangkai dan kantong toxin akan terpisah dari tubuh dan oleh gerakan 

refleks cepat memompakan toxin ke luka korban. Lebah pekerja yang telah berhasil menyengat 

korbannya akan segera mati. Kematian disebabkan perut yang terkoyak ketika lebah berusaha 

menarik sengat yang masuk ke dalam korbannya (Apriari Pramuka, 2003). 

  



 

9 

 

BAB III  

MATERI DAN METODE 

 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan lebah CV. Kembang Joyo milik Bapak Ustadi, 

S.Pt dan Ibu Dewi Masyithoh, S.P yang berlokasi di Desa Wates, Kecamatan Poncokusumo, 

Kabupaten Malang. Waktu penelitian dilakukan selama 5 minggu pada tanggal 4 Maret - 4 

April 2016.  

 

3.2 Materi penelitian 

3.2.1 Ternak 

Penelitian ini menggunakan komoditi lebah Apis mellifera sebanyak 12 koloni yang 

masing-masing koloni terdapat dalam satu kotak stup. Setiap kotaknya terdapat 5 sisiran dan di 

setiap sarang berisi telur, larva, pupa, dan pakan. Koloni yang digunakan diusahakan memiliki 

umur ratu sekitar 1 tahun dan populasi kurang lebih 10.000 ekor. 

 

3.2.2 Kotak dan Peralatan 

Kotak stup yang digunakan berukuran panjang 50 cm, lebar 40cm, dan tinggi 25 cm, 

yang berbahan dasar dari kayu dengan ketebalan 1 cm. Terdapat lubang kecil dibagian bawah 

sisi kotak stup yang dibuat sebagai akses keluar masuk lebah dari dalam ke luar stup dan 

sebaliknya. Peralatan lain yang digunakan pada penelitian ini adalah tempat pakan tambahan, 

alat tulis, kertas transparan (mika), timbangan, pengasap, pengungkit, masker, termometer 

lingkungan dan kain sebesar 1m x 1m. 

 

3.2.3 Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gula palem, gula pasir, dan campuran 

dari gula palem dan gula pasir. Gula palem merupakan gula yang berasal dari keluarga pohon 

palem-paleman seperti nira pohon aren (Arenga pinnata) dan pohon kelapa (Cocos nuifera) 

didapat dari PT. Haldin Pacific Semesta yang berlokasi di Cibitung, Bekasi. Kandungan nutrisi 

dalam gula palem dari PT. Haldin Pacific Semesta dapat dilihat pada Lampiran 10. Pakan 

perlakuan dibuat dengan melarutkan gula palem, gula dan air dengan perbandingan yang telah 

ditentukan sebagai perlakuan, diukur dengan menggunakan gelas ukur. Pakan sirup gula 

diberikan pada lebah dengan cara dituangkan ke dalam feeder frame yang telah disiapkan dalam 

stup. 

 

3.3  Metode penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimental. Rancangan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Rancangan Acak lengkap (RAL) dengan 3 macam perlakuan dan 4 kali 

ulangan, yaitu: 

1. P1 = larutan gula berasal dari air + gula pasir (50% : 50%) 

2. P2 = larutan gula berasal dari air + gula palem (50% : 50%) 

3. P3 = larutan gula berasal dari air + gula pasir + gula palem (50% : 25% : 25%) 

 

3.4  Prosedur penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dalam penelitian ini dengan menyiapkan koloni yang dibutuhkan yakni 

12 koloni beserta kotak. Semua koloni yang diteliti diusahakan mempunyai umur ratu sekitar 1 
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tahun. Tiap kotak berisikan 5 sisiran dan memiliki jumlah koloni sekitar 10.000-12.000. 

peralatain lain yang harus disiapkan selain stup beserta sisiran, dan tempat pakan berupa alat 

tulis, kertas transparan, gelas ukur, dan termometer lingkungan. Kotak berisi koloni diletakkan 

pada ladang penggembalaan secara sejajar. Stup tiap perlakuan pada tiap ulangannya diatur 

jaraknya berdekatan secara acak dan diberi tanda/label pada tiap perlakuan dan ulangannya. 

Pelabelan perlakuan dan ulangan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pemberian label perlakuan dan ulangan pada stup penelitian 

Ulangan 
Perlakuan 

P1 P2 P3 

U1 P1U1 P2U1 P3U1 

U2 P1U2 P2U2 P3U2 

U3 P1U3 P2U3 P3U3 

U4 P1U4 P2U4 P3U4 

   

Menyiapkan pakan untuk penelitian berupa gula pasir, air dan gula palem. Pemberian 

pakan diberikan berdasarkan persentase pada tiap perlakuannya. Pembuatan pakan yaitu dengan 

cara melarutkan gula pasir dan gula palem dengan air sebanyak 50% dengan cara diaduk, 

kemudian campuran pakan tambahan dengan air tersebut diberikan pada tiap koloni di tempat 

pakan. 

 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

1. Pemberian pakan tambahan dilakukan tiap tiga hari sekali pada pukul 15.00 WIB sebanyak 

1 kg. 

2. Pemberian pakan tambahan dilakukan dengan menuangkan pakan perlakuan pada tempat 

pakan gula didalam stup. 

3.4.3 Tahap Pengamatan 

1. Jumlah lebah pekerja pembawa nektar: 

a. Pengamatan dilakukan tiap 3 hari sekali, dimulai pada pukul 07.00 WIB, 09.00 WIB, 

dan 11.00 WIB. 

b. Pengambilan data dimulai dari hari keenam setelah pemberian pakan perlakuan atau 

pemberian pakan perlakuan yang kedua. 

c. Perhitungan dilakukan menggunakan HTC (Hand Tally Counter) tiap tiga kali sehari, 

yaitu pada pukul 07.00-07.30 WIB, 09.00-09.30 WIB, dan 11.00-11.30 WIB. 

2. Jumlah sel yang berisi madu: 

a. Pengambilan data dilakukan setiap 7 hari sekali, dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai 

selesai. 

b. Pengukuran jumlah sel madu menggunakan mika transparan dan spidol permanen. 

c. Pengukuran dilakukan dengan meletakkan mika transparan di atas sisiran madu dan 

ditandai dengan spidol. 

d. Jumlah sel madu yang telah ditandai dengan spidol lalu dihitung jumlah segienam yang 

terdapat dalam area tersebut. 

3. Jumlah lebah mati: 

a. Menyiapkan kain putih berukuran 1m x 1m. 

b. Kain yang telah diukur, diletakkan didepan stup yang digunakan untuk penelitian. 

Peletakan kain dapat dilihat pada Gambar 2. 

c. Perhitungan jumlah lebah mati, dilakukan setiap hari, dimulai dari pukul 07.00 WIB 

sampai selesai. 
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Gambar 2. Peletakan kain putih di depan stup 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini antara lain: 

1. Jumlah lebah pembawa nektar:  

Pengukuran jumlah lebah pembawa nektar dilakukan mulai terbitnya matahari hingga 

sekitar pukul 11.00 WIB. Pengukuran dilakukan dengan mengamati lebah pembawa 

nektar yang masuk ke sarang pada pukul 07.00 WIB, 09.00 WIB, dan 11.00 WIB 

selama 5. dihitung tiap ekor menggunakan Hand Tally Counter (HTC). Pengukuran 

dimulai pada P1U1, P2U1, dan P3U1 selanjutnya diteruskan tiap ulangannya hingga 

selesai. Hasil pengukuran lebah pembawa nektar tiap 3 hari dirata-rata kemudian 

dilakukan analisis ragam. 

2. Jumlah sel sarang madu:  

Pengukuran jumlah sel madu dilakukan dengan menggambar daerah sisiran yang 

berisi madu menggunakan mika dan spidol mika pada jam 07.00 WIB-selesai. 

Selanjutnya dilakukan dihitung tiap sel yang berisi madu. Hasil pengukuran jumlah sel 

madu tiap 6 hari dirata-rata kemudian dilakukan analisis ragam. 

3. Jumlah lebah mati 

Pengukuran jumlah lebah mati dilakukan dengan menghitung lebah yang mati diatas 

kain putih yang telah dipasang didepan pintu masuk. Pengukuran dilakukan pada jam 

07.00 WIB- selesai. Setelah dihitung, lebah mati yang berada diatas kain bersihkan. 

Hasil pengukuran lebah mati  setiap hari dirata-rata kemudian dianalisis ragam.  

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dirancang menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) selanjutnya hasil pengamatan dianalisis dengan analisis ragam. tabel analisis 

ragam dapat dilihat pada Tabel 2. Perhitungan RAL dilakukan dengan model matematika 

(Mattjik dan Sumertajaya, 2002), yaitu: 

Yij = µ + Ti + Ɛij 

 

Keterangan: 

Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i (P1, P2, P3) dan ulangan ke-j (1-4) 

µ : rataan umum 
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Ti : Pengaruh larutan gula dari air + gula pasir P1, larutan gula dari air + gula palem P2,       

larutan gula dari air + gula pasir + gula palem P3 

Ɛij : Galat percobaan  

 

Tabel 2. Analisis ragam 

SK Db JK KT F Hitung F Tabel 0,05 

Perlakuan 2     

Galat 9     

Total 11     

 

Setelah dilakukan analisis ragam, apabila hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata atau sangat nyata maka dilanjutkan dengan Uji beda Nyata Terkecil (BNT). Rumus 

BNT sebagai berikut: 

 

BNT= (tα;dbgalat) (√2 KTgalat/r) 

 

Keterangan: 

Tα : taraf nyata 5% 

dbgalat : derajat bebas galat 

KTgalat : kuadrat tengah galat 

r : banyaknya ulangan 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Gula palem    :  

 

 

 

 

2. Lebah pembawa nektar :  

 

 

3. Larutan Gula    :  

 

 

Gula yang berasal dari keluarga pohon 

palem-paleman seperti nira pohon aren 

(Arenga pinnata) dan pohon kelapa (Cocos 

nuifera) didapat dari PT. Haldin Pacific 

Semesta yang berlokasi di Cibitung, Bekasi. 

Lebah pekerja yang masuk kotak koloni 

tanpa membawa tepung sari. 

Pakan yang diberikan oleh peternak berupa 

sirup gula yang biasanya diberikan pada saat 

musim paceklik. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan Terhadap Jumlah Lebah Pembawa Nektar. 

Berdasarkan hasil pengamatan lebah pekerja ke-1 hingga ke-10 dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Setelah dilakukan analisis ragam pada rata-rata lebah pekerja menunjukkan bahwa 

pemberian larutan gula berupa air dan gula pasir memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

pada lebah pekerja pembawa nektar. Hasil perhitungan rataan lebah pekerja pembawa nektar 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rataan Jumlah Lebah Pekerja Pembawa Nektar 

Perlakuan 
Jumlah Lebah Pekerja Pembawa Nektar 

(Ekor/ Menit) 

P1 15,81±1,65b 

P2 11,425±0,99a 

P3 11,46±2,54a 
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

Tabel 3. menunjukkan bahwa perlakuan P1 memiliki rata-rata jumlah lebah pekerja 

membawa nektar yang lebih tinggi, setelah itu disusul oleh jumlah lebah pada perlakuan P3 dan 

yang terakhir adalah adalah perlakuan P2. Adanya perbedaan dalam jumlah lebah pekerja 

masuk membawa nektar diduga disebabkan oleh kesukaan pada sirup gula putih lebih tinggi 

daripada gula palem maupun pada sirup campuran dari gula palem dan gula pasir. Kesukaan 

dalam pakan yang diberikan mempengaruhi jumlah lebah pekerja dalam mengumpulkan nektar. 

Hal ini menunjukkan konsumsi pakan berhubungan dengan tingkat kesukaan lebah terhadap 

pakan yang diberikan dan lebah yang konsumsinya rendah diperkirakan tidak akan cukup untuk 

energi untuk kelangsungan hidup dan dalam menjalankan tugas tiap kasta koloninya. Rompas 

dan Maramis (2010) menambahkan bahwa gula tebu dan gula aren merupakan pakan alternatif 

yang sering digunakan menggantikan nektar. Komposisi nutrisi dari gula tebu dan gula aren 

diperkirakan dapat digunakan sebagai tambahan pakan buatan bagi lebah Apis mellifera untuk 

dapat memproduksi royal jelly. Konsumsi koloni atau kesukaan pada pakan 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 (Kuntadi, 2008).  

Sihombing (2005) menyatakan kebutuhan karbohidrat lebah bervariasi sesuai dengan 

umur dan aktivitas lebah. Lebah dewasa dapat bertahan hidup untuk waktu yang relatif lama 

jika diberikan karbohidrat murni. Lebah jantan yang terbang menghabiskan sekitar 10 mg setiap 

jam, sedangkan lebah pekerja memerlukan karbohidrat 10 mg per jam terbang. Lebah pekerja 

dalam suhu 11˚C akan membutuhkan karbohidrat 11 mg per jam, jika suhu naik menjadi 37˚C 

akan membutuhkan 0,7 mg per jam tetapi akan naik menjadi 1,4 mg bila suhu mencapai 48˚C. 

Konsumsi pollen sendiri sebagai sumber protein dibutuhkan oleh lebah dalam 12 bulan akan 

mengkonsumsi 20-40 kg serbuk sari, tergantung kepada ukuran oloni dan ketersediaan serbuk 

sari (Somerville, 2000). Minarti (2010) menyatakan muatan tepung sari seekor lebah dalam 

setiap perjalanan berkisar antara 8-29 mg dengan ukuran yang paling umum adalah 14-20 mg.  

Pakan perlakuan gula pasir dan gula palem sebenarnya memiliki kandungan yang sama. 

Keduanya memiliki kandungan gula-gula sederhana seperti glukosa, sukrosa dan fruktosa. 

Purnomo (1992) yang menyatakan bahwa kandungan pada gula palem memiliki kandungan 

gula-gula sederhana seperti sukrosa (70 – 80%), glukosa (3 – 9%) dan fruktosa (3 – 9%), 
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Rompas dan maramis (2015) menambahkan bahwa gula aren dan gula tebu memiliki sukrosa 

yang tinggi dan keduanya merupakan pakan alternatif yang sering digunakan sebagai pengganti 

nektar ketika musim sedang paceklik. Kedua perlakuan gula tersebut memiliki sukrosa yang 

tinggi dan sedikit glukosa dan fruktosa hal ini menyerupai kandungan sumber pakan utama dari 

lebah yaitu nektar. Hal ini disampaikan oleh Sihombing (2015) yang menyatakan bahwa nektar 

merupakan cairan yang kandungan utamanya terdiri dari berbagai macam gula. Bahan kering 

dari nektar sendiri merupakan campuran dari berbagai gula dan kandungan gula tersebut 

bervariasi 5 – 80%. Kandungan nektar sendiri dibagi beberapa golongan yaitu yang memiliki 

sukrosa tinggi, yang kedua memiliki sukrosa, glukosa, dan fruktosa yang sama banyaknya, dan 

yang memiliki sedikit sukrosa tetapi dominan pada glukosa dan fruktosa. Energi yang 

diperlukan oleh lebah madu sebagian besar dari nektar. Kandungan zat-zat dalam nektar 

tergantung dari sumber nektar dan musim. Nektar adalah suatu senyawa komplek yang 

dihasilkan dari kelenjar nectifier tanaman dalam bentuk larutan. Komponen nektar sendiri 

merupakan sumber energi. Nektar didalamnya mengandung karbohidrat 3-87% berupa sukrosa, 

fruktosa dan glukosa (Budiwijono, 2012). 

 

 
Gambar 3. Rataan jumlah lebah pekerja pembawa nektar pada jam 07.00-07.30 WIB 

(menit/ pengamatan) 
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Gambar 4. Rataan jumlah lebah pekerja pembawa nektar pada jam 09.00-09.30 WIB (menit/ 

pengamatan) 

 
Gambar 5. Rataan jumlah lebah pekerja pembawa nektar pada jam 11.00-11.30 WIB (menit/ 

pengamatan) 

 

Aktivitas lebah pekerja pembawa nektar fluktuatif pada setiap jam pengamatannya. 

Rataan lebah pekerja pembawa nektar tiap jam pengamatan dapat dilihat pada Gambar 3 hingga 

Gambar 5. Fluktuasi yang terjadi pada lebah pekerja pembawa nektar disebabkan karena 

beberapa hal seperti konsentrasi nektar pada bunga berbeda tiap waktunya (siang atau malam) 

dan juga lebah pekerja mencari makanan disesuaikan dengan kebutuhan dalam koloninya. 

Sihombing (2005) menyatakan bahwa adanya aktivitas lebah pekerja dalam mencari makan 

terutama nektar dipengaruhi oleh banyaknya nektar yang terkandung dalam bunga. Nektar tidak 

konstan dihasilkan sepanjang hari, atau produksi nektar bunga bervariasi ketika siang ataupun 

malam hari. Lebah pekerja mencari nektar untuk dijadikan madu juga memilih yang pertama 

berdasarkan warna dan yang kedua berbasarkan bau. Lebah pekerja mencari makan juga 

berdasarkan pada kebutuhan koloni, ada beberapa jenis seperti lebah pekerja yang mencari 
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polen sesuai kebutuhan koloni, tetapi mereka lebih suka mengumpulkan nektar. Sebagian dari 

mereka ada yang mengumpulkan polen pada siang hari dan nektar pada malam hari, namun ada 

juga lebah pekerja yang mencurahkan seluruh waktunya untuk mengumpulkan salah satu dari 

polen ataupun nektar.  

Yucel and Duman (2005) menyatakan bahwa mengenai aktivitas lebah Apis mellifera 

mencari makan pada tumbuhan bawang dimulai sekitar pukul 08.15 dan akan berhenti sekitar 

pukul 16.30, mencari makan terendah sekitar pukul 11.00 hingga pukul 12.00. Joshi and Joshi 

(2010) menambahkan bahwa lebah Apis mellifera memulai aktivitas dalam mencari makan 

dimulai sekitar jam 06.17, pada malam harinya lebah Apis mellifera akan berhenti beraktivitas 

pada pukul 18.38. Aktivitas terbang dari Apis mellifera sendiri berlangsung sekitar 12,11 jam. 

Alqarni (2006) juga menambahkan bahwa aktivitas mencari makan tertinggi pada pukul 08.00 

sampai pukul 10.00, setelah itu akan ada penurunan disebabkan ada kenaikan suhu. Lebah 

pekerja bertugas mencari  pakan mulai matahari terbit sampai sekitar pukul 08.00, pada jam 

tersebut bunga mulai mekar dan mengeluarkan nektar. Siang hari, bunga hanya menghasilkan 

sedikit nektar sehingga kegiatan lebah mencari nektar tampak sepi. Sore hari sekitar pukul 

17.00 sampai menjelang gelap lebah mulai sibuk lagi mengumpulkan nektar dan serbuk sari 

(Sarwono, 2007). 

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

perlakuan adalah P1 (15,81±1,65); P2 (11,425±0,99); P3 (11,46±2,84) ekor/menit, dapat 

disimpulkan bahwa pakan tambahan gula palem : air ( 50% : 50%) tidak dapat meningkatkan 

jumlah lebah pekerja untuk lebih aktif dalam mengumpulkan nektar. 

 

4.2 Pengaruh Perlakuan Terhadap Jumlah Sel Madu 

Berdasarkan hasil pengamatan jumlah sel madu pada minggu ke-1 hingga minggu ke-5 

dapat dilihat pada Lampiran 6. Setelah dilakukan analisis ragam pada rataan jumlah sel madu 

menunjukkan bahwa penambahan larutan gula berupa air dan gula pasir memberikan perbedaan 

yang nyata (P<0,05) pada jumlah sel madu. Hasil perhitungan rataan jumlah sel madu tiap 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rataan Jumlah Sel Madu 

Perlakuan Jumlah Sel Madu (Sel/ Sisiran) 

P1 3986,85±2366,03b 

P2 364±174,07a 

P3 1793,9±716,45a 
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

Hasil analisis pada Tabel 4. menunjukkan bahwa perlakuan P1 memiliki rata-rata 

jumlah sel madu yang tertinggi, setelah itu disusul oleh jumlah sel madu pada perlakuan P3 dan 

yang terakhir adalah adalah perlakuan P2. Adanya perbedaan dalam jumlah sel madu tiap 

perlakuan diduga disebabkan terfermentasinya gula palem yang mengakibatkan konsumsi lebah 

pada pakan tersebut berkurang dan otomatis jumlah lebah mencari makan pun akan menurun 

dikarenakan kebutuhan nutrisinya kurang tercukupi yang juga berhubungan dengan jumlah sel 

lebah. Adapun faktor eksternal seperti suhu, jarak sumber makanan, cuaca dan lain sebagainya 

juga berpengaruh terhadap jumlah sel madu yang dikumpulkan oleh lebah. Pakan gula palem 

sendiri juga memiliki kandungan gula-gula sederhana yang tinggi dan kadar air yang tinggi, ini 

dapat menyebabkan gula mudah terfermentasi. Lutony (1993) dalam Lempang (2012) 

menyatakan bahwa kekhasan dari gula aren memiliki sukrosa kurang lebih 84% dibandingkan 

gula tebu dan gula bit yang masing-masing hanya 20% dan 17% sehingga gula aren mampu 
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menyediakan energi yang lebih tinggi. Kandungan glukosa yang terkandung dalam gula 

menjadi pendukung dalam aktifnya perkembangan organisme fermentasi (Rukhmana, 1998; 

Haisya dkk, 2011). Eskin and Robinson (2001) menambahkan bahwa kadar air akan 

berpengaruh terhadap stabilitas, palatabilitas dan kualitas produksi secara keseluruhan. 

 

 
Gambar 6. Rataan jumlah sel madu (sel/ minggu) 

 

Hasil rataan jumlah sel madu juga dapat dilihat dalam Gambar 6. dapat diketahui bahwa 

pemberian pakan tambahan air dan gula palem (P2) memberikan pengaruh yang paling rendah 

terhadap jumlah sel madu, setelahnya terdapat perlakuan air dan campuran gula palem dan gula 

(P3) dan yang paling tinggi terhadap jumlah sel madu adalah perlakuan air dan gula (P1). 

Adanya kemampuan lebah dalam menimbun madu juga dipengaruhi beberapa faktor seperti 

kemampuan individu dari lebah pekerja sendiri seperti kapasitas kantong, pengalaman lebah 

pekerja dan lainnya. Sihombing (2005) menyatakan bahwa faktor utama yang menentukan 

banyak nektar yang dikumpulkan antara lain kapasitas kantong tiap lebah pekerja, sebagian 

juga oleh jumlah dan konsentrasi gula nektar, keadaan cuaca dan pengalaman lebah pekerja. 

Banyaknya nektar yang ditimbun sebagai madu juga dipengaruhi beberapa faktor seperti ukuran 

dan komposisi populasi dalam koloni, terutama kehadiran dan kualitas ratu, sifat menimbun 

lebah pekerja yang berhubungan juga oleh genetis, cuaca dan yang berhubungan dengan suhu, 

kelembapan, kecepatan arus angin, serta kapasitas ruangan penyimpanan yang tersedia dalam 

sisiran sarang. Faktor eksternal seperti Kelembapan yang tinggi akan membuat nektar yang 

dihasilkan banyak, tetapi memiliki kandungan gula yang rendah. Sebaliknya, jika udara kering, 

nektar yang dihasilkan sedikit, tetapi memiliki kadar gula tinggi (Apriari, 2003). 
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Gambar 7. Letak sumber pakan 

 

Suhu merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi jumlah lebah dalam 

mencari nektar, karena lebah merupakan ternak berdarah dingin, hidupnya bergantung pada 

suhu disekitarnya. Lebah madu pada kondisi suhu yang nyaman akan aktif dalam mencari 

makan berupa nektar yang nantinya akan ditimbun sebagai madu. Murtidjo (2005) menyatakan 

bahwa lebah akan mulai aktif mencari nektar dan pollen pada temperatur 20˚C, namun yang 

dibutuhkan dalam kegiatan mencari makan relatif pendek. Lebah sangat aktif mencari makan 

dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya relatif lama pada suhu sekitar 30˚C. Suhu 

di Indonesia sendiri masih cocok digunakan untuk beternak lebah karena memiliki suhu rata-

rata berkisar 26˚C didataran rendah dan mencapai 33-35˚C pada daerah sekitar pantai 

(Sarwono, 2007). Jarak sumber pakan pada lokasi penelitian yang terdekat adalah areal tanaman 

jagung sekitar ± 5 m dan jarak terjauh sekitar 2 km. Jarak sumber pakan tersebut akan 

mempengaruhi dalam aktivitas lebah mencari makan, karena jika jarak semakin jauh akan 

mengurangi frekuensi dalam mengumpulkan makanan dan membutuhkan tenaga yang lebih 

banyak. Letak sumber pakan pada lokasi penelitian dapat dilihat dalam Gambar 7. Sihombing 

(2005) menyatakan bahwa jarak dan ketinggian (altitut) sumber makanan akan mempengaruhi 

intensitas pengumpulan makanan melalui frekuensi perjalanan per satuan waktu. Jarak yang 

semakin jauh akan memperkecil frekuensi perjalanan dalam satu hari, sebaliknya akan 

membutuhkan energi yang digunakan dalam perjalanan mencari makanan. Beekman et al. 

(2004) menambahkan bahwa dalam penelitiannya pada koloni kecil dari lebah Apis mellifera 

dapat menempuh perjalanan 670 m untuk mencari makan dan untuk koloni besar menempuh 

620 m pada bulan Juli. Ketika pada bulan Agustus koloni lebah 1.430 m untuk koloni kecil dan 

2.850 m koloni besar. Hagler et al. (2011) menemukan dalam penelitiannya bahwa jarak 

mencari makan dari lebah madu berkisar 45 m sampai 5.983 m. 

Secara deskriptif rata-rata jumlah sel madu yang ditimbun oleh lebah pekerja adalah P1 

(3986,85±2366,03); P2 (364,35±174,07); P3 (7175,6±1793,9) sel/sisiran, dapat disimpulkan 

bahwa pakan tambahan gula palem : air ( 50% : 50%) tidak dapat meningkatkan jumlah sel 

madu. 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan Terhadap Jumlah Lebah Mati 

Berdasarkan hasil pengamatan jumlah lebah mati pada minggu ke-1 hingga minggu ke-

4 dapat dilihat pada Lampiran 8. Setelah dilakukan analisis ragam pada rataan jumlah lebah 

mati menunjukkan bahwa penambahan larutan gula berupa air dan gula pasir memberikan 
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perbedaan yang nyata (P<0,05) pada jumlah lebah mati. Hasil perhitungan rataan jumlah lebah 

mati tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan Jumlah lebah Mati 

Perlakuan Jumlah Lebah Mati (Ekor/ Koloni) 

P1 6,29±1,36a 

P2 7,14±2,01a 

P3 12,34±3,93b 
Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 

Hasil perhitungan jumlah lebah mati pada Tabel 5. menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata terhadap pada jumlah sel madu (P<0,05). pemberian pakan tambahan gula palem 

(P2) memberikan pengaruh jumlah lebah mati yang tidak berbeda dengan perlakuan pakan 

tambahan gula pasir (P1). Perlakuan pakan tambahan campuran dari gula palem dan gula 

merupakan yang tertinggi terhadap jumlah lebah mati.  

 

Gambar 8. Rataan jumlah lebah mati tiap minggu 

Jumlah lebah mati pada setiap perlakuan dapat dilihat pada Gambar 8. Tingkat kematian 

yang tinggi pada pakan perlakuan campuran gula palem dan gula pasir diduga dari 

ketidakcocokan lebah dengan pakan yang diberikan, diduga karena adanya suatu sifat dari 

pakan yang tidak disukai oleh lebah. Grafik rataan jumlah kematian lebah dapat disimpulkan 

bahwa lebah madu Apis mellifera lebih mudah beradaptasi terhadap pakan perlakuan dari gula 

pasir daripada gula palem maupun campuran dari gula palem dan gula pasir. Grafik juga 

menunjukkan bahwa tingkat kematian lebah dari semua pakan perlakuan hampir konstan hal 

ini menunjukkan bahwa daya adaptasi pada lebah Apis mellifera termasuk tinggi pada pakan 

yang diberikan. Faktor lain yang diduga menyebabkan kematian dari koloni adalah ketersediaan 

sumber pakan yang terletak di dekat tempat penelitian, karena jika sumber pakan tidak tersedia 

akan berakibat pada penurunan populasi dan menimbulkan penyakit yang akan mengakibatkan 

kematian pada koloni lebah. Suhu juga bepengaruh terhadap lebah dalam mengambil pakan 

karena jika suhu tidak sesuai lebah hanya akan bekerja didalam sarang yang akan 

mengakibatkan berkurangnya aktivitas dapat mengumpulkan pakan otomatis akan berkurang 

kebutuhan untuk energi lebah dan dapat berakibat juga pada kematian lebah. Pakan gula palem 
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sendiri merupakan pakan yang berasal dari nira aren. Rasa manis pada nira disebabkan karena 

kandungan karbohidratnya yang tinggi sekitar 11,28%. Nira yang baru menetas dari tandan 

bunga mempunyai pH sekitar 7, akan tetapi pengaruh dari keadaan sekitar memudahkan nira 

aren mudah terkontaminasi dan mengalami fermentasi sehingga rasa manis pada nira aren cepat 

berubah menjadi masam (pH menurun) (Lempang, 2012). Sihombing (2005) menambahkan 

bahwa lebah Apis mellifera memiliki daya adaptasi yang tinggi sehingga dari spesies lebah ini 

juga dapat dibuat galur baru yang mampu hidup di lingkungan dan iklim yang berbeda dari 

tempat aslinya, maka dari itu pembudidayaan Apis mellifera lebih diutamakan di Indonesia. 

Suhu juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi dalam jumlah lebah mati. Suhu yang 

esktrim akan membuat lebah tidak dapat menjalankan aktivitasnya mencari makan dan ratu 

bertelur. Sarwono (2007) menyatakan bahwa lebah merupakan serangga berdarah dingin. 

Kegiatan hidupnya sangat dipengaruhi suhu udara disekitarnya. Suhu yang terlalu dingin 

maupun terlalu panas dapat membunuh seluruh anggota koloni. Suhu kurang dari 10˚C urat 

sayapnya lebah sehingga tidak dapat terbang. Suhu 5˚C lebah diambang maut karena tak dapat 

berjalan. Pada suhu diatas 10˚C lebah mulai aktif. Ratu juga akan mulai aktif bertelur pada suhu 

33-35˚C. 

Kebutuhan gizi lebah madu terpenuhi dengan cara mengumpulkan 3 substansi pakan 

yaitu air, nektar dan serbuk sari. Bahan-bahan ini dikumpulkan oleh lebah sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan oleh koloninya dan ketersediaan ketiga substansi tersebut di 

lingkungan sekitar. Kualitas dan kuantitas dari tiga bahan tersebut tidak selalu sesuai dengan 

persyaratan dari koloni. Kurangnya satu atau lebih zat-zat ini berpotensi akan mengakibatkan 

penurunan signifikan pada populasi lebah, mengurangi umur panjang dari lebah, penurunan 

populasi pejantan, peningkatan kerentanan penyakit dan dapat berakibat pada kematian koloni 

(Somerville, 2005). Faktor lain seperti penyakit tidak dapat terhindarkan, dikarenakan juga 

dalam penelitian tidak dilakukan pengobatan dalam menjaga koloni terhadap penyakit, 

sehingga koloni rentan terhadap serangan varroa destructor karena kondisi populasi yang kecil 

(Kuntadi, 2008). Lebah mati yang jatuh ke depan sarang atau tepat pada kain yang telah 

dipasang, diduga juga merupakan lebah tua yang masuk tetapi hanya menyaksikan lebah muda 

lainnya mencari makan dan akan mati setelahnya. Lebah madu khusus lebah pekerja yang sudah 

masuk fase akhir hidupnya hanya akan terbang secara perlahan dan hanya akan menyaksikan 

lebah pekerja lapang lainnya menjalankan aktivitas. Lebah pekerja tua yang tetap berusaha 

masuk akan dikeluarkan oleh lebah pekerja yang bertugas didalam sarang. Kematian lebah 

tercatat setiap hari pada pukul 5 sore. Lebah madu mati dianggap tidak dapat bergerak dan lebah 

telah dikeluarkan oleh koloninya ke luar sarang (Romirez-Romero et al. 2008, and Han et al. 

2010). Lebah muda sendiri jika menemukan lebah yang telah tua masih lama tidak 

meninggalkan sarangnya akan dilempar jauh ke luar sarang sampai lebah tua tidak mampu 

kembali. Lebah mati didalam sarang akan bergesekan tubuh dengan lebah pekerja muda yang 

bertugas didalam sarang melalui penyebaran feromon, hal tersebut akan otomatis dilakukan 

pembuangan lebah yang mati keluar sarang oleh lebah pekerja yang bertugas didalam sarang 

(Sihombing, 2005). 

Secara deskriptif rata-rata jumlah lebah mati yang jatuh diatas kain yang telah disiapkan 

adalah P1 (6,29±1,36); P2 (7,14±2,01); P3 (12,34±3,93) sel/sisiran, dapat disimpulkan bahwa 

pakan tambahan gula palem : air ( 50% : 50%) tidak dapat menekan jumlah lebah mati, didapati 

kematian tertinggi pada larutan gula dari campuran gula palem dan gula pasir (P3). 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

a. Pemberian pakan tambahan gula palem menurunkan persentase jumlah lebah pekerja 

yang masuk membawa nektar. 

b. Pemberian pakan tambahan gula palem menurunkan jumlah sel sisiran yang berisi 

madu. 

c. Pemberian pakan tambahan gula palem tidak dapat menekan jumlah kematian pada 

lebah Apis mellifera. Jumlah kematian tertinggi merupakan pakan perlakuan dari 

campuran Gula palem dengan gula pasir. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan tidak menggunakan larutan gula berupa gula 

palem dan air, karena jenis gula palem dapat cepat terfermentasi. Perlu adanya variasi 

perbandingan penggunaan larutan gula untuk penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data pencatatan setiap tiga hari sekali jumlah lebah pekerja Apis mellifera yang 

masuk kotak (ekor/ 5 menit). 

Perlakuan 

Waktu 

Pengambilan 

Data 

Ulangan 

Pengamatan ke- 

Total Rataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 

07.00-07.30 

U1 300 168 155 196 158 181 199 194 248 241 2040 204 

U2 211 95 270 293 138 304 218 308 357 378 2572 257,2 

U3 301 225 249 249 188 232 234 248 285 292 2503 250,3 

U4 158 234 215 224 220 204 249 266 279 291 2340 234 

09.00-09.30 

U1 78 47 174 72 140 232 190 144 107 142 1326 132,6 

U2 178 88 250 138 122 372 201 213 156 87 1805 180,5 

U3 234 178 248 181 179 304 242 312 268 287 2433 243,3 

U4 205 126 201 234 199 351 267 285 294 302 2464 246,4 

11.00-11.30 

U1 114 96 222 139 196 207 198 112 212 214 1710 171 

U2 15 259 286 196 208 254 206 175 303 326 2228 222,8 

U3 28 187 296 203 179 233 260 199 107 307 1999 199,9 

U4 41 297 325 168 161 260 286 160 142 326 2166 216,6 

P2 

07.00-07.31 

U1 392 235 250 369 215 202 166 196 370 205 2600 260 

U2 198 150 161 160 135 90 73 76 96 97 1236 123,6 

U3 105 94 77 32 42 49 79 35 42 33 588 58,8 

U4 304 214 155 132 123 92 124 254 207 194 1799 179,9 

09.00-09.31 

U1 177 59 102 156 92 68 107 100 111 109 1081 108,1 

U2 107 56 64 30 76 188 135 129 56 100 941 94,1 

U3 130 71 65 25 72 192 136 121 72 89 973 97,3 

U4 142 122 116 119 92 250 199 126 143 116 1425 142,5 

11.00-11.31 

U1 25 197 192 173 198 169 151 128 231 166 1630 163 

U2 29 117 70 77 92 100 82 56 94 56 773 77,3 

U3 101 150 112 108 130 86 68 64 56 55 930 93 

U4 99 132 103 108 193 224 105 102 117 101 1284 128,4 

P3 

07.00-07.32 

U1 149 157 132 103 135 109 97 107 114 104 1207 120,7 

U2 180 164 110 114 153 112 140 128 142 124 1367 136,7 

U3 189 170 76 92 136 143 138 275 212 247 1678 167,8 

U4 207 120 50 142 107 116 103 268 137 126 1376 137,6 

09.00-09.32 

U1 144 78 78 99 86 86 77 100 95 98 941 94,1 

U2 162 98 154 193 105 233 132 225 156 178 1636 163,6 

U3 133 86 89 171 74 127 138 112 82 97 1109 110,9 

U4 162 91 65 91 81 175 94 182 216 190 1347 134,7 

11.00-11.32 

U1 169 123 123 147 143 119 112 145 103 97 1281 128,1 

U2 18 193 184 132 160 202 171 100 156 141 1457 145,7 

U3 27 198 143 114 80 85 111 102 81 74 1015 101,5 

U4 29 93 77 99 153 148 140 150 184 150 1223 122,3 
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Lampiran 2. Rataan jumlah lebah pekerja Apis mellifera yang masuk kotak (ekor/ menit). 

perlakuan 

waktu pengambilan data 

(ekor/menit) 
Total 

(Ekor/ 

15 

menit) 

Total 

(ekor/ 

menit) 

Rataan 

(perlakuan/ 

ekor/ menit) 
07.00-

07.30 

09.00-

09.30 

11.00-

11.30 

P1 

U1 204 132,6 171 507,6 33,84 

42,64±5,97 
U2 257,2 180,5 222,8 660,5 44,03 

U3 250,3 243,3 199,9 693,5 46,23 

U4 234 246,4 216,6 697 46,47 

P2 

U1 260 108,1 163 531,1 35,41 

25,43±8,79 
U2 123,6 94,1 77,3 295 19,67 

U3 58,8 97,3 93 249,1 16,61 

U4 179,9 142,5 128,4 450,8 30,05 

P3 

U1 120,7 94,1 128,1 342,9 22,86 

26,06±2,85 
U2 136,7 163,6 145,7 446 29,73 

U3 167,8 110,9 101,5 380,2 25,35 

U4 137,6 134,7 122,3 394,6 26,31 

Rataan  177,55 145,67 147,47    
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Lampiran 3. Data pencatatan setiap tiga hari sekali jumlah lebah pekerja Apis mellifera 

pembawa nektar (ekor/ 5 menit). 

perlakuan waktu stup 
pengamatan ke- Total Rataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

P1 

07.00-

07.30 

1 108 74 75 102 73 58 81 61 128 123 883 88,3 

2 86 79 70 88 61 113 91 102 164 177 1031 103,1 

3 79 102 110 105 82 97 102 97 134 129 1037 103,7 

4 46 101 107 80 76 92 105 91 101 103 902 90,2 

09.00-

09.30 

1 27 20 70 30 61 73 75 54 42 55 507 50,7 

2 43 43 86 59 58 124 82 55 61 71 682 68,2 

3 75 67 93 59 76 102 100 105 114 117 908 90,8 

4 33 31 65 66 69 100 101 78 108 109 760 76 

11.00-

11.30 

1 43 30 76 36 69 68 79 40 101 103 645 64,5 

2 11 51 93 49 58 63 81 52 129 132 719 71,9 

3 14 4 105 47 76 83 101 75 54 125 684 68,4 

4 25 103 122 40 47 62 102 41 77 107 726 72,6 

P2 

07.00-

07.30 

1 73 86 63 53 60 57 39 47 47 45 570 57 

2 75 75 56 53 57 62 61 81 88 68 676 67,6 

3 50 97 41 42 56 45 36 25 61 79 532 53,2 

4 81 24 31 78 56 50 48 72 79 66 585 58,5 

09.00-

09.30 

1 53 41 30 51 45 50 30 47 51 48 446 44,6 

2 48 48 60 87 51 72 62 61 83 79 651 65,1 

3 52 35 44 110 42 64 74 61 34 41 557 55,7 

4 56 40 33 50 41 67 44 87 97 88 603 60,3 

11.00-

11.30 

1 57 39 44 54 67 74 67 79 47 42 570 57 

2 15 52 69 50 55 69 77 40 69 66 562 56,2 

3 15 57 60 49 58 50 61 55 58 44 507 50,7 

4 22 38 21 44 91 73 72 77 86 72 596 59,6 

P3 

07.00-

07.30 

1 55 64 60 54 48 45 56 99 39 48 568 56,8 

2 48 42 69 100 62 32 17 11 12 17 410 41 

3 98 88 99 206 114 104 76 86 156 99 1126 112,6 

4 57 54 74 84 52 34 31 43 51 57 537 53,7 

09.00-

09.30 

1 11 19 38 52 14 75 58 97 61 71 496 49,6 

2 25 42 47 36 25 65 57 49 75 63 484 48,4 

3 74 41 37 86 49 37 61 57 54 48 544 54,4 

4 43 20 30 20 45 79 55 53 29 48 422 42,2 

11.00-

11.30 

1 15 32 43 40 78 80 97 130 82 74 671 67,1 

2 14 70 54 58 51 61 66 55 54 65 548 54,8 

3 20 59 68 66 79 87 69 51 78 69 646 64,6 

4 22 79 28 33 48 54 32 39 59 30 424 42,4 
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Lampiran 4. Rataan jumlah pekerja Apis mellifera pembawa nektar (Ekor/ 5 Menit). 

Perlakuan 

Waktu Pengambilan Data (Ekor/ Menit) 

Total 

(Ekor/ 15 

Menit) 

Total 

(Ekor/ 

Menit) 

Rataan 

(Perlakuan/ 

Ekor/ Menit 

07.00-

07.30 
09.00-09.30 11.00-11.30    

P1 

U1 88,3 50,7 64,5 203,5 13,57 

15,81±16,19 
U2 103,1 68,2 71,9 243,2 16,21 

U3 103,7 90,8 68,4 262,9 17,53 

U4 90,2 76 72,6 238,8 15,92 

P2 

U1 57 44,6 57 158,6 10,57 

11,43±6,09 
U2 67,6 65,1 56,2 188,9 12,59 

U3 53,2 55,7 50,7 159,6 10,64 

U4 58,5 60,3 59,6 178,4 11,89 

P3 

U1 56,8 49,6 67,1 173,5 11,57 

11,46±19,28 
U2 41 48,4 54,8 144,2 9,61 

U3 112,6 54,4 64,6 231,6 15,44 

U4 53,7 42,2 42,4 138,3 9,22 

Rataan 73,81 58,83 60,82       
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Lampiran 5. Rataan data pencatatan dan analisis jumlah lebah pekerja Apis mellifera  pembawa 

nektar. 

Perlakuan 

Ulangan 

Total Rataan 
U1 U2 U3 U4 

P1 13,57 16,21 17,53 15,92 63,23 15,81 

P2 10,57 12,59 10,64 11,89 45,7 11,43 

P3 11,57 9,61 15,44 9,22 45,84 11,46 

Total         154,77   

 

Analisis Ragam 

 

Faktor Koreksi (FK)  

=  
[∑𝑡

𝑖=1 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 ]

2

𝑡𝑥𝑟
 = 

154,772

3𝑥4
 = 

154,77²

12
 = 1996,06 

 

JK Total   

= ∑t
i=1 ∑ Yij2 r

j=1 – FK    

= 13,57²+ 16,21²+ ...+9,22²- 1996,06     

= 86,15 

 

JK Perlakuan   

= ∑ i = 1 (∑ j = 1 Yij)
2 / r – FK 

= {( 63,2267²+ 45,7²+ 45,84²)/ 4}- 1996,96= 50,79 

 

JKGalat percobaan   

= JKTotal – JKPerlakuan =86,15 - 50,79= 35,36 

 

KT Perlakuan  

= 
JK perlakuan

db perlakuan
 

= 
50,79

2
 

= 25,39 

 

KT Galat 

= 
JK galat

db galat
 

= 
35,35

9
 

= 3,93 

 

F Hitung 

= 
KT perlakuan

KT galat
 

= 
25,39

3,93
 

= 6,46 
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Lanjutan 

 

ANOVA 

SK DB JK KT F HITUNG 
F TABEL 

F0,05 F0,01 

PERLAKUAN 2 50,79 25,39 6,46** 4,26 8,02 

GALAT 9 35,36 3,93       

TOTAL 11           

Kesimpulan : Tanda (**) = F Hitung >F Tabel 5%, maka perlakuan memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap aktivitas lebah pekerja pembawa nektar (P<0,05). 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

SE= √(KTGalat ) / r = √3,9288/ 4= 0,49 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2 11,43 a 

P3 11,46 a 

P1 15,81 b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata. 

Kesimpulan : Pemberian pakan tambahan P1 memberikan pengaruh terhadap aktivitas lebah 

pekerja yang masuk membawa nektar paling tinggi. 

  



 

32 

 

Lampiran 6. Data pencatatan jumlah sel madu (sel/koloni). 

Perlakuan 
Pengamatan Hari Ke- 

Total Rataan 
6 12 18 24 30 

P1 

U1 7041 7461 5907 7273 5810 33492 6698,4 

U2 6595 2794 6130 5585 5050 26154 5230,8 

U3 3021 2788 1906 2028 1247 10990 2198 

U4 1205 2947 2924 1184 841 9101 1820,2 

P2 

U1 161 24 127 283 57 652 130,4 

U2 45 440 398 271 1079 2233 446,6 

U3 1016 112 195 101 304 1728 345,6 

U4 1300 78 397 485 414 2674 534,8 

P3 

U1 2013 4554 2886 1341 338 11132 2226,4 

U2 1653 2439 591 421 539 5643 1128,6 

U3 2316 2810 3832 638 3278 12874 2574,8 

U4 2254 1364 926 830 855 6229 1245,8 
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Lampiran 7. Rataan data pencatatan dan analisa jumlah sel madu. 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 

P1 6698,4 5230,8 2198 1820,2 15947,4 3986,85±2366,03 

P2 130,4 446,6 345,6 534,8 1457,4 364,35±174,07 

P3 2226,4 1128,6 2574,8 1245,8 7175,6 1793,9±45 

Total     24580,4  

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK)  

=  
[∑𝑡

𝑖=1 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 ]

2

𝑡𝑥𝑟
= 

24580,42

3𝑥4
= 

24580,4²

12
= 50349672 

 

JK Total   

= ∑t
i=1 ∑ Yij2 r

j=1 – FK 

= 6698,4²+ 5230,8²+ ...+ 1245,8²- 50349672 

= 45058605 

 

JK Perlakuan   

= ∑ i = 1 (∑ j = 1 Yij)
2 / r – FK 

= {( 15947,4²+ 1457,4²+ 7175,6²)/ 4}- 50349672= 26633532 

 

JKGalat percobaan   

= JKTotal – JKPerlakuan =45058605 - 26633532= 18425073 

 

KT Perlakuan  

= 
JK perlakuan

db perlakuan
 

= 
26633532

2
 

= 13316766 

 

KT Galat 

= 
JK galat

db galat
 

= 
18425073

9
 

= 2047230 

 

F Hitung 

= 
KT perlakuan

KT galat
 

= 
13316766

2047230
 

= 6,51 
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Lanjutan 

 

ANOVA 

SK DB JK KT F HITUNG 
F TABEL 

F0,05 F0,01 

PERLAKUAN 2 26633532,21 13316766,1 6,51** 4,26 8,02 

GALAT 9 18425073,74 2047230,31       

TOTAL 11           

Kesimpulan: Tanda (**) = F Hitung >F Tabel 5%, maka perlakuan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap jumlah sel madu (P<0,05). 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

SE= √(KTGalat ) / r = √2047230/ 4= 357,70364 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2 364,35 a 

P3 1793,9 a 

P1 3986,85 b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata. 

Kesimpulan : Pemberian pakan tambahan P1 memberikan pengaruh terhadap jumlah sel 

madu paling tinggi. 
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Lampiran 8. Data pencatatan setiap hari jumlah lebah mati (ekor/koloni). 

Perlakuan 
Pengamatan Hari Ke- 

Total Rataan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

P1 

U1 2 7 5 3 4 19 4 8 5 3 5 12 10 5 17 16 7 11 6 5 10 8 6 5 6 7 5 7 4 3 215 7,17 

U2 11 6 5 3 9 20 5 10 5 3 4 22 9 4 14 10 4 9 7 8 7 9 7 7 5 4 4 4 5 9 229 7,63 

U3 3 7 7 5 5 5 4 2 2 5 2 6 8 3 6 3 3 2 7 3 5 6 3 4 3 7 5 5 3 11 140 4,67 

U4 5 4 9 4 3 7 6 3 4 4 9 7 7 5 8 4 4 3 3 4 4 6 3 5 4 4 9 9 11 13 171 5,7 

P2 

U1 8 5 9 14 11 10 5 3 3 14 13 11 11 13 12 13 5 8 8 11 8 9 10 8 18 14 17 7 13 6 297 9,9 

U2 7 5 4 6 4 5 3 1 4 6 4 11 11 5 9 5 3 9 7 8 6 3 7 9 11 6 5 8 4 9 185 6,17 

U3 5 7 4 4 4 7 4 1 4 4 4 3 7 6 6 5 5 4 5 6 8 7 7 5 3 5 8 8 5 7 158 5,27 

U4 8 5 8 6 9 12 9 7 3 6 5 5 11 11 12 7 6 3 6 4 10 6 3 5 7 6 9 7 7 14 217 7,23 

P3 

U1 10 19 17 10 17 26 32 20 21 10 33 27 23 12 11 11 10 15 11 14 20 22 17 20 24 15 19 17 25 19 547 18,23 

U2 7 12 26 9 6 9 7 6 1 9 9 12 11 7 8 8 7 12 9 11 11 13 9 12 15 9 10 11 21 10 307 10,23 

U3 16 15 14 7 10 6 8 6 3 7 5 12 12 6 7 7 8 11 8 10 9 17 14 16 17 14 9 8 15 12 309 10,3 

U4 8 4 9 16 6 4 7 9 2 26 3 12 20 5 9 9 3 17 10 13 8 17 8 11 14 11 14 15 14 14 318 10,6 
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Lampiran 9. Rataan data pencatatan dan analisa jumlah lebah mati. 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 4 

1 7,17 7,63 4,67 5,70 25,17 6,29±1,36 

2 9,90 6,17 5,27 7,23 28,57 7,14±2,01 

3 18,23 10,23 10,30 10,60 49,37 12,34±3,93 

TOTAL     103,10  

 

Analisis Ragam 

Faktor Koreksi (FK)  

=  
[∑𝑡

𝑖=1 ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑟
𝑗=1 ]

2

𝑡𝑥𝑟
= 

103,102

3𝑥4
= 

103,10²

12
= 885,80 

 

JK Total 

= ∑t
i=1 ∑ Yij2 r

j=1 – FK 

= 7,17²+ 7,63²+ ...+ 10,60²- 885,80 

= 149,82 

 

JK Perlakuan   

= ∑ i = 1 (∑ j = 1 Yij)
2 / r – FK 

= {( 25,17²+ 28,57²+ 49,37²)/ 4}- 885,80= 85,82 

 

JKGalat percobaan   

= JKTotal – JKPerlakuan =149,82 – 85,82= 64,00 

 

KT Perlakuan  

= 
JK perlakuan

db perlakuan
 

= 
85,820

2
 

= 42,91 

 

KT Galat 

= 
JK galat

db galat
 

= 
64

9
 

= 7,11 

 

F Hitung 

= 
KT perlakuan

KT galat
 

= 
42,910

7,11
 

= 6,03 
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Lanjutan 

 

ANOVA 

SK DB JK KT F HITUNG 
F TABEL 

F0,05 F0,01 

PERLAKUAN 2 85,82 42,91 6,03** 4,26 8,02 

GALAT 9 64 7,11       

TOTAL 11           

Kesimpulan: Tanda (**) = F Hitung >F Tabel 5%, maka perlakuan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap jumlah lebah mati (P<0,05). 

Lanjutan 

 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

SE= √(KTGalat ) / r = √7,11/ 4= 1,33 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1 6,29 a 

P2 7,14 a 

P3 12,34 b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. 

Kesimpulan : Pemberian pakan tambahan P3 memberikan pengaruh terhadap jumlah lebah 

mati paling tinggi. 

 

  



 

38 

 

Lampiran 10. Hasil uji laboratorium terhadap sampel gula palem dari PT. Haldin Pacific 

Semesta 

 

 


