
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara tropis yang memiliki kekayaan alam melimpah 

berupa flora dan fauna. Lebah madu merupakan salah satu fauna yang bermanfaat 

bagi manusia. Budidaya lebah madu adalah segala upaya memelihara dan 

mengatur kehidupan lebah dengan teknik tertentu yang disesuaikan dengan syarat-

syarat lebah sehingga diperoleh produksi madu dan pendapatan yang maksimal. 

Hasil yang dapat diperoleh dari beternak atau budidaya lebah madu diantaranya 

madu, polen, royal jeli, propolis, dan lilin lebah (Oktia, 2003).  

Budidaya lebah madu memiliki prospek sangat cerah, karena kebutuhan 

madu dalam negeri sampai saat ini masih belum mencukupi. Salah satu faktor 

yang berpengaruh dalam keberhasilan budidaya lebah madu adalah tersedianya 

pakan lebah. Ketersediaan pakan lebah secara berkesinambungan merupakan 

salah satu syarat pendukung perkembangan koloni lebah dan produksi madu. Oleh 

karena itu, faktor pakan penting dipertimbangkan dalam menentukan lokasi 

budidaya lebah. Sumber pakan lebah madu adalah tanaman yang meliputi 

tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias, tanaman pangan, tanaman hutan, 

dan tanaman perkebunan. Bunga dari tanaman-tanaman tersebut mengandung 

nektar dan polen yang sangat berpengaruh dalam produksi madu (Oktia, 2003). 

Jenis lebah madu yang terdapat di Indonesia sangatlah beragam, baik lebah 

madu lokal maupun lebah impor. Ada lebah madu yang produksi madunya sedikit 

dan ada juga yang potensial dikembangkan karena produksinya banyak salah 
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satunya Apis mellifera. Apis mellifera adalah lebah unggul, sesuai namanya yang 

paling disenangi pasar. Jenis ini lebih produktif dibandingkan lebah lokal, juga 

lebih jinak. Lebah yang dibudidayakan oleh kebanyakan peternak di dunia ini 

awalnya berasal dari daratan Eropa. Budidaya lebah madu Apis mellifera terdapat 

di benua Eropa, Asia dan Afrika yang telah dikembangkan di Indonesia sejak 

pertengahan tahun 1970-an dan jumlah koloni yang dipelihara saat ini 

diperkirakan sekitar 150.000 koloni dengan produksi nasional antara 2000-2500 

ton (Pusat Perlebahan Apriari Pramuka, 2002).  

Lebah madu Apis mellifera membutuhkan pakan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tubuhnya. Lebah madu pada dasarnya membutuhkan pakan berupa 

nektar dan pollen yan diperoleh dari tanaman (Oktia, 2003). Pakan lebah madu ini 

tidak selalu tersedia di alam karena tanaman yang menghasilkan nektar dan pollen 

ini tidak berbunga pada waktu musim paceklik. Sehingga menyebabkan 

perkembangan koloni lebah madu terhambat dan dapat mempengaruhi lebah madu 

dalam mencari pollen dan nektar sehingga akan berpengaruh terhadap kuantitas 

jumlah madu yang diperoleh. Musim paceklik adalah masa kritis dimana musim 

bunga telah lewat (Hapsari, 2007). Salah satu alternatif supaya kebutuhan pakan 

lebah tetap tercukupi, maka perlu sumber pakan tambahan lain seperti gula dan 

molase nangka. 

Menurut Hendayati (1997) pakan tambahan berupa larutan gula  

dimaksudkan untuk mengatasi masa kekurangan nektar di lapangan, oleh karena 

itu kandungan gizi yang ada di dalam pakan tambahan sebaiknya sama dengan 

kandungan nektar alami. Kandungan gula dalam nektar yang baik harus diatas 
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20%, karena kadar gula diatas 20% mampu mencukupi kebutuhan energi bagi 

aktivitas lebah madu. Gula merupakan senyawa organik yang termasuk 

karbohidrat dan digunakan sebagai pemanis, mengandung nilai gizi yaitu sebagai 

sumber kalori (Buckle, 1987). Gula dalam perlebahan digunakan untuk 

menggantikan nektar bila ketersediaan nektar dialam berkurang. Pusat Perlebahan 

Apriari Pramuka  (2002) menyatakan bahwa untuk mengatasi kekurangan nektar  

dapat diberikan stimulasi larutan gula dengan perbandingan 1 gula: 1 liter air yang 

diletakkan didalam freeder frame. Larutan gula sebaiknya menggunakan gula 

pasir (gula tebu) karena jumlah kalori gula pasir lebih besar (388 kal/100 g) 

dibandingkan dengan sumber gula aren (350 kal/100 g) atau gula kelapa (345 kal/ 

100 g) pemilihan alternatif tersebut dikarenakan lebah membutuhkan lebih banyak 

energi dari pada hewan lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 

Molase buah nangka merupakan media fermentasi yang baik, karena 

mengandung senyawa sukrosa, fruktosa, glukosa, sejumlah asam amino dan 

mineral, molase buah nangka terdiri dari buah nangka, air kelapa, gula merah. 

Sedangkan buah nangka (Artocarpus Heterophyllus) mengandung vitamin A, B, 

dan C dalam bentuk senyawa thiamin, riboflavin, dan niacin. Buah nangka 

mengandungi vitamin A, B, dan C dalam bentuk sebatian thiamin, riboflavin, dan 

niacin. Juga mengandung mineral seperti calcium, potassium, ferrum (zat besi), 

dan magnesium, Buah nangka mengandung gula alami seperti fruktosa dan 

sukrosa (Pramono, 2011).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiaman (2007) yang 

menggunakan jus mengkudu sebagai sumber pakan menyimpulkan bahwa lebah 
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Apis mellifera. kurang menyukai tambahan  yang mengandung jus mengkudu, 

karena madu sari mengkudu cenderung mempunyai warna dasar kuning, selain itu 

juga jus sari mengkudu memiliki aroma dan rasa asam, sehingga peran jus sari 

mengkudu dalam formula pakan tambahan kurang berarti dalam peningkatan serat 

madu sari mengkudu. Sedangkan hasil penelitian Oktia (2003) yang menggunakan 

pakan tambahan menunjukkan bahwa jumlah pakan yang diambil oleh lebah 

madu pada ketiga macam pakan tambahan yang diberikan cenderung hampir 

sama. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga dapat diterima oleh lebah madu. Pada 

ketiga pakan tambahan yang diberikan RPR (campuran tepung biji randu, polen 

jagung, ragi, dan sirup gula) cenderung lebih banyak diambil daripada KPR 

(campuran tepung kedelai, polen jagung, ragi, dan sirup gula) dan BPR (campuran 

bekatul, polen jagung, ragi, dan sirup gula). Berdasarkan hasil penelitian diatas 

maka diperlukan adanya penelitian pemberian pakan tambahan gula dan molases 

buah nangka sebagai upaya meningkatkan jumlah pupa lebah madu Apis 

mellifera, karena sampai saat ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang 

pengaruh pemberian pakan tambahan terhadap pertambahan pupa lebah madu 

Apis mellifera tersebut. Sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pemberian Pakan Gula  Dan Molase Buah Nangka 

(Artocarpus heterophyllus) Terhadap Pertambahan  Pupa Lebah Madu Apis 

mellifera Pada Musim Paceklik” . 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Adakah perbedaan pertambahan pupa lebah madu Apis mellifera 

berdasarkan jenis pakan tambahan gula pasir dan molase buah nangka 

(Artocarpus heterophyllus) pada musim paceklik? 

2.  Adakah perbedaan pertambahan pupa lebah madu Apis mellifera setelah 

pemberian berbagai konsentrasi  pakan gula pasir dan molase buah nangka 

(Artocarpus heterophyllus) pada musim paceklik? 

3. Apakah interaksi antara pakan gula pasir dan molase buah nangka 

(Artocarpus heterophyllus) dalam berbagai konsentrasi mempengaruhi 

perbedaan pertambahan  pupa lebah madu Apis mellifera pada musim 

paceklik? 

4. Pada pemberian pakan gula pasir dan  molase buah nangka (Artocarpus 

heterophyllus) manakah yang memiliki pengaruh terbaik terhadap 

pertambahan  pupa lebah madu Apis mellifera pada musim paceklik? 

5. Pada pemberian berbagai konsentrasi pakan gula pasir dan molase buah 

nangka (Artocarpus heterophyllus) berapakah yang memiliki pengaruh 

terbaik terhadap pertambahan pupa lebah madu Apis mellifera pada musim 

paceklik? 

6. Pada interaksi pemberian pakan gula pasir dan molase buah nangka 

(Artocarpus heterophyllus) dalam berbagai konsentrasi berapakah yang 
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memiliki pengaruh terbaik terhadap pertambahan pupa lebah madu Apis 

mellifera pada musim paceklik? 

 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Menganalisis perbedaan pertambahan pupa lebah madu Apis mellifera 

berdasarkan jenis pakan tambahan gula pasir dan molase buah nangka 

(Artocarpus heterophyllus) pada musim paceklik. 

2. Menganalisis perbedaan pertambahan pupa lebah madu Apis mellifera 

setelah pemberian berbagai konsentrasi pakan gula pasir dan molase buah 

nangka (Artocarpus heterophyllus) pada musim paceklik. 

3. Menganalisis interaksi antara pakan gula pasir dan molase buah nangka 

(Artocarpus heterophyllus) dalam berbagai konsentrasi mempengaruhi 

perbedaan pertambahan pupa lebah madu Apis mellifera pada musim 

paceklik.  

4. Menentukan pada pemberian pakan gula pasir dan molase buah nangka 

(Artocarpus heterophyllus) manakah yang memiliki pengaruh terbaik 

terhadap pertambahan pupa lebah madu Apis mellifera pada musim 

paceklik. 

5. Menentukan pada pemberian konsentrasi pakan gula pasir dan molase 

buah nangka (Artocarpus heterophyllus), berapakah yang memiliki 
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pengaruh terbaik terhadap pertambahan pupa lebah madu Apis mellifera 

pada musim paceklik . 

6. Menentukan interaksi pada pemberian pakan gula pasir dan molase buah 

nangka (Artocarpus heterophyllus) pada pemberian konsentrasi berapakah 

yang memiliki pengaruh terbaik terhadap pertambahan pupa lebah madu 

Apis mellifera pada musim paceklik. 

 

   1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan maka manfaat 

dari  penelitian sebagai berikut.   

1. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam bidang kajian 

pendidikan lingkungan hidup dan pemanfaatan pakan gula pasir dan 

molase buah nangka (Artocarpus heterophyllus) lebah madu Apis 

mellifera. 

2. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan 

pengetahuan dan teknologi mengenai manfaat pakan gula pasir dan molase 

buah nangka (Artocarpus heterophyllus) terhadap pertambahan pupa lebah 

madu Apis mellifera. 

3. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan alternatif pakan gula pasir dan 

molase buah nangka (Artocarpus heterophyllus) yang dapat 

memperbanyak pertambahan pertambahan pupa lebah madu Apis mellifera 

kepada budidaya lebah madu. 
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4. Manfaat bagi peneliti yaitu memberikan pengetahuan lebih luas tentang 

pemberian pakan gula pasir dan molase buah nangka (Artocarpus 

heterophyllus) terhadap pertambahan  pupa lebah madu Apis mellifera. 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini meliputi. 

1. Pemberian berbagai konsentrasi pakan terhadap lebah madu Apis mellifera 

dalam penelitian ini adalah gula pasir yang sudah dicairkan dengan molase 

buah nangka  (Artocarpus heterophyllus) yang telah difermentasi. 

2. Sampel dalam penelitian ini adalah lebah madu Apis mellifera, dalam 1 stup 

kotak terdapat 3 bingkai sarang lebah madu Apis mellifera dengan jumlah 

telur 1500-2000, ratusan lebah pekerja, ribuan lebah pejantan, dan 1 lebah 

ratu. 

3. Data yang akan diukur dalam penelitian ini adalah pertambahan pupa lebah 

madu Apis mellifera  setelah diberikan pakan gula pasir dengan molase buah 

nangka (Artocarpus heterophyllus). 

 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Konsentrasi pakan gula yaitu campuran terdiri dari air dan gula pasir 

dengan perbandingan 1 : 1 atau 1 : 2. Gula dapat dipilih gula aren atau 

gula merah, kedua bahan ini direbus sampai mendidih (Wijono, 2002). 

2. Konsentrasi pakan molase buah nangka yaitu zat makanan yang terdiri dari 

buah nangka dicampur gula merah dan air kelapa dalam medium 
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fermentasi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya 

(Budiyanto, 2002). 

3. Pupa lebah madu adalah perubahan yang terjadi pada lebah madu dimulai 

dari telur, larva, pupa menuju dewasa. Pada saat larva memasuki fase 

pupa, lebah pekerja menutup sel dengan lilin. Tubuh pupa mengalami 

perubahan bentuk sedikit demi sedikit, sayap dan kakinya mulai tumbuh 

(Sarwono, 2001). 

4. Musim paceklik adalah masa pada saat tanaman tidak berbunga atau tidak 

tersedia pakan di lapangan dalam jumlah yang cukup sehingga koloni 

lebah kekurangan pakan (Pusat Perlebahan Apriari Pramuka, 2002). 

 

 


