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Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15-30 bulan juli 2005 pada peternak lebah madu di 
kecamatan Tumpang kabupaten Malang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu usaha dengan keseluruhan dana yang 

ditanam dalam aktiva yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan untuk mengetahui 
jangka waktu yang diperlukan dalam pengembalian investasi yang ditanam dengan analisis break 

event point (BEP), benefit cost ratio (BCR), return on investmen (ROI) dan payback period 
(PPC). 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data produksi dari 13 peternak lebah madu 

(Apis mellifera) di kecamatan Tumpang. Alat yang digunakan dalam pene litian ini adalah sarana 
dan prasarana yang ada pada peternak lebah madu serta data quisioner bagi peternak. Metode 

yang digunakan adalah penelitian ini adalah metode survei dengan wawancara langsung dan 
mengumpulkan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pembudidayaan lebah madu di peternakan lebah 

madu investasi yang di butuhkan perstup per peternak adalah Rp 44,649,230 atau 4,465.62 per 
stup. Rata-rata biaya tetap Rp 4,436,296 atau RP 44,705 per stup dan biaya variabel setiap 

peternak adalah Rp 146,346 atau Rp 14,748 per stup. Jadi total biaya Rp 4,582,642 atau Rp 
59,454 per stup. Produksi rata-rata yang diperoleh peternak 614,59 Kg atau 6.19 Kg per stup. 
Penerimaan rata-rata yang diperoleh peternak sebesar Rp 16,067,442 atau Rp 161,919 per stup 

dan pendapatan adalah RP 11,631,145 atau Rp 117,213 per stup. Hasil analisa ekonomi yang 
meliputi BEP dengan titik impas sebesar Rp 46,495, BEP harga sebesar Rp 6,974 per stup. Nilai 

BCR = 4.16, ROI sebesar 29.62 %, dan PPC rata-rata per stup 4.87 periode atau 9.74 bulan.  
Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa peternak lebah madu apis mellifera telah 
memberikan keuntungan yang relatif baik, adapun saran kepemilikan stup yang sedikit untuk 

menambah jumlah kepemilikan stup mereka.  

 


