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ABSTRAK 

Ilham N, (105951104516). Karakteristik Habitat Sarang Lebah (Apis cerana) pada 

Hutan Rakyat di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang di bawah bimbingan oleh 

Hikmah dan M. Daud. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik habitat sarang lebah 

dan produksi lebah Apis cerana di Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai bulan Juni – Agustus 

2022, di sekitar Hutan Rakyat Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan 

unit analisis yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian 

menjelaskan lebah biasanya bersarang pada lubang batu yang ada di areal hutan 

rakyat. di mana pada areal hutan rakyat sangat banyak bebatuan yang menumpuk 

dan membentuk rongga-rongga untuk bersarang, tumpukan batu ini ada yang 

sengaja disusun oleh masyarakat sebagai pembatas lahan dan kemudian ditempati 

lebah untuk bersarang. Umumnya posisi sarang agak condong ke arah utara atau 

selatan dan cenderung menghindari arah timur maupun arah barat. Hal ini diduga 

untuk menghindari intensitas cahaya matahari langsung masuk ke lubang sarang. 

Dengan suhu lokasi di bagian muka luar sarang berkisar antara 20,5-26,9oC. 

Kelembaban udara antara 60-95%. Suhu dan kelembaban dalam lubang batu sarang 

lebah masing-masing bervariasi antara 21,7-26,9oC dan 60-87%. Karakteristik 

tempat bersarang lebah madu (Apis cerana) yaitu elevasi 1094,3-1264,8 mdpl. 

Kedalaman lubang batu tempat bersarang lebah berkisar antara 30-70 cm, tinggi 

lubang batu tempat bersarang lebah berkisar antara 20-50 cm, lebar lubang batu 

tempat bersarang lebah berkisar antara 50-90 cm.  

 

Kata Kunci :  Apis cerana, Karakteristik, Habitat, Sarang  
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I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ternak lebah madu di Indonesia mulai dirintis dan dipelopori 

oleh Rijkeuns, seorang warga negara Belanda pada tahun 1841. Peluang usaha 

untuk ternak lebah madu di Indonesia sangat besar, karena Indonesia memiliki 

hutan alam yang sangat luas, sekitar 133 juta hektar dengan beraneka ragam jenis 

tanaman yang berbunga secara bergantian sepanjang tahun. Tanaman tersebut 

merupakan habitat ideal untuk usaha ternak lebah madu. Hutan yang masih 

terhampar, areal perkebunan yang membentang, kawasan perhutani, areal 

perkebunan bunga adalah lahan subur untuk beternak lebah. Idealnya adalah lahan 

perkebunan atau taman bunga seperti perkebunan kopi, karet, mangga, randu, 

kaliandra, kelengkeng, dan rambutan. Jenis pohon tersebut akan berbunga banyak 

dan dalam waktu yang relatif lama (Setiawan, dkk., 2016). 

Habitat adalah suatu lingkungan dengan kondisi tertentu dimana suatu 

spesies atau komunitas hidup. Habitat yang baik akan mendukung 

perkembangbiakan organisme yang hidup di dalamnya secara normal. Habitat 

memiliki kapasitas tertentu untuk mendukung pertumbuhan populasi suatu 

organisme. Kapasitas untuk mendukung organisme disebut daya dukung habitat 

(Irwanto, 2006). 

Sarang lebah adalah struktur yang digunakan oleh lebah sebagai tempat 

tinggal dan membesarkan anak-anaknya. Bagian dalam dari sarang lebah berupa 

kumpulan struktur berbentuk heksagonal yang terbuat dari semacam lilin. Lebah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lebah
https://id.wikipedia.org/wiki/Heksagonal
https://id.wikipedia.org/wiki/Lilin_lebah
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menggunakan ruang heksagonal ini untuk menyimpan madu, polen lebah, telur, 

larva, dan pupa lebah. 

Lebah madu (Apis cerana) merupakan jenis ternak lebah yang banyak 

dikembangkan oleh masyarakat, baik secara tradisional maupun secara moderen. 

Pengembangan ternak lebah madu (Apis cerana) di Kabupaten Enrekang 

khususnya di Desa Baroko Kecamatan Baroko sejauh ini masih belum ada. 

Pernyataan ini ditandai dengan belum adanya hasil produksi madu yang berasal dari 

lebah tersebut beredar dipasaran dan kebanyakan madu yang ada di Enrekang 

berasal dari lebah hutan. Berdasarkan pernyataan di atas maka perlu di adakan 

penelitian tentang karakteristik habitat sarang lebah (Apis cerana) pada Hutan 

Rakyat, di Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian yaitu, 

1. Bagaimana habitat tempat sarang lebah (Apis cerana) di Desa Baroko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 

2. Bagaimana karakteristik sarang lebah (Apis cerana) di Desa Baroko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 

3. Bagaimana produksi lebah (Apis cerana) di Desa Baroko Kecamatan Baroko 

Kabupaten Enrekang 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui karakteristik habitat tempat sarang lebah (Apis cerana) di Desa 

Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Madu
https://id.wikipedia.org/wiki/Polen_lebah
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2. Mengetahui karakteristik sarang lebah (Apis cerana) Desa Baroko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 

3. Mengetahui produksi produk lebah (Apis cerana) di Desa Baroko Kecamatan 

Baroko Kabubapen Enrekang 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

diantaranya, yaitu :  

1. Dapat mengetahui tempat bersarang lebah madu (Apis cerana) 

2. Dapat mengetahui karakteristik sarang lebah madu (Apis cerana) 

3. Sebagai bahan bacaan untuk peneliti berikutnya. 

4. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat Desa Baroko Kecamatan Baroko 

dan Pemerintah setempat 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

3.1. Lebah Madu  

Lebah madu termasuk serangga yang memiliki sayap. Lebah madu biasanya 

hidup secara berkoloni atau berkelompok. Satu koloni lebah madu biasanya dihuni 

oleh tiga macam lebah yang mempunyai tugas sendiri- sendiri. Pembagian tugas 

tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya masing- masing. Ketiga macam lebah 

tersebut adalah lebah ratu, lebah pekerja dan lebah jantan. Lebah-lebah pekerja akan 

mempertahankan koloninya dengan jalan memburu dan menyengat apabila koloni 

lebah tersebut diusik atau diganggu (Sihombing, 1997).  

3.1.1. Ratu Lebah  

Ratu merupakan satu-satunya lebah petelur seumur hidup. Setiap koloni 

lebah biasanya memiliki seekor ratu lebah. Ratu lebah berukuran lebih besar bila 

dibandingkan dengan lebah jantan dan lebah pekerja. Keistimewaan ratu lebah 

adalah dapat menyengat berkali-kali tanpa merusak tubuhnya. Ratu lebah 

mengeluarkan telur yang akan menjadi lebah jantan, lebah pekerja dan kadang-

kadang calon ratu. Ratu lebah menerima makanan berupa sari madu dari lebah 

pekerja muda yang masih bertugas di dalam sarang saja. Ratu merupakan lebah 

yang sangat dicintai oleh semua anggotanya (Warisno, 1993).  

Perkawinan ratu lebah dengan lebah jantan terjadi di alam terbuka dan hanya 

terjadi dalam satu musim kawin selama hidupnya. Perkawinan antara lebah jantan 

dan ratu terjadi pada siang hari pada udara yang cerah disaat lebah-lebah 

beterbangan. Perkawinan biasanya berlangsung di sekitar rumah lebah selama 2-10 

hari. Selesai kawin ratu lebah dan lebah jantan yang mengawininya jatuh bersama-
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sama di tanah, lebah jantan segera mati karena kantong spermanya ikut lepas dalam 

kantong sperma ratu dan ratu kembali lagi ke sarang. Perkawinan ini terjadi 

berulang kali hingga ratu lebah telah cukup memperoleh spermatozoa dalam 

kantong spermanya. Ratu lebah akan tinggal dalam sarang selama-lamanya setelah 

mengadakan perkawinan kecuali bila terjadi gangguan-gangguan atau diusik. Ratu 

lebah tersebut akan memisahkan diri dan membentuk koloni lebah baru bila lahir 

induk lebah baru (ratu baru) dari telur yang menetas. Warna ratu lebah adalah merah 

tua dan agak kehitam-hitaman (Warisno, 1993).  

Ratu lebah selalu diikuti oleh ribuan lebah lainnya, baik lebah jantan 

maupun lebah pekerja setiap meninggalkan sarangnya. Hal ini disebabkan karena 

selain ratu merupakan panutan dari seluruh lebah, bunyi kepakan sayapnya saat 

terbang juga sangat berlainan bila dibandingkan dengan kepakan sayap lebah 

lainnya. Ratu lebah juga bisa mengeluarkan bau yang spesifik yang dapat menarik 

lebah-lebah lainnya (Sihombing, 1997).  

3.1.2. Lebah Jantan  

Bentuk badan lebah jantan lebih besar dari pada lebah pekerja, tapi lebih 

kecil dari pada ratu lebah. Lebah jantan tidak memiliki sengat sehingga tidak bisa 

menyengat. Lebah jantan bertugas sebagai pejantan, menjaga sarang, dan 

membersihkan sarang dari kotoran-kotoran. Lebah jantan tidak suka berkelahi dan 

biasa disebut lebah yang malas bekerja dan juga gemar makan. Lebah jantan tidak 

makan sendiri, menunggu disuapi oleh lebah rumah tangga. Lebah jantan berwarna 

kehitam-hitaman dan tidak bisa mengumpulkan madu sebab perutnya tidak cocok 



6 
 

untuk mengumpulkan madu. Lebah jantan juga tidak mempunyai keranjang untuk 

pengangkut tepung sari (Warisno, 1996).  

3.1.3. Lebah Pekerja  

Bentuk badan lebah pekerja paling kecil dibandingkan dengan lebah jantan 

ataupun ratu lebah. Lebah pekerja dikenal juga sebagai lebah lapangan yang 

bertugas mencari nektar, tepung sari dan air. Kemampuan terbangnya mencapai 2-

3 km. Lebah pekerja berangkat pagi-pagi sekali dalam menunaikan tugasnya. Lebah 

pekerja ini cenderung mengumpulkan nektar dari bunga yang sejenis, bahkan dapat 

memilih dari sejumlah bunga yang mengandung nektar paling banyak (Sihombing, 

1997). Alat untuk menghadapi bahaya yang mengancam kehidupan lebah pekerja 

adalah sengat yang beracun dan berbisa. Tugas lebah pekerja di lapangan cukup 

berat, setiap saat diincar oleh bahaya seperti jebakan laba-laba, tanaman bergetah, 

burung-burung pemangsa dan pengganggu lainnya. Lebah pekerja lebih suka 

mencari nektar, tepung sari dan air terdekat dari sarang, kira-kira 1-2 km (Warisno, 

1993). 

Keistimewaan lebah pekerja adalah, lebah ini tidak mungkin akan tersesat 

waktu kembali ke sarangnya, lebah pekerja memiliki alat pembau (home sence) 

yang sangat kuat. Lebah pekerja pulang ke sarang biasanya disambut dengan 

gembira oleh lebah-lebah pekerja yang masih muda. Penyambutan tersebut 

dilakukan dengan menari-nari di sekeliling rumah lebah secara massal. Lebah 

pekerja datang laksana pahlawan yang telah bertugas di medan perang yang patut 

dihormati (Warisno, 1996). Lebah menjalin simbiosis yang menguntungkan dengan 

tanaman. Tanaman mengeluarkan bunga yang berwarna-warni dan bau-bauan yang 
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beraneka macam serta mengandung nektar dan tepung sari yang dibutuhkan lebah. 

Hal ini menarik perhatian lebah pekerja untuk mendatangi dan mengambil nektar 

serta tepung sari tersebut sehingga penyerbukan tanaman menjadi lebih sempurna 

(Sihombing, 1997). 

3.1.4. Anatomi Lebah Madu  

Lebah madu memiliki badan yang beruas-ruas dan tiap ruas saling 

berhubungan. Ruas-ruas ini disebut dengan segmen yang dapat membedakan antara 

kepala, dada (thorak) dan gembung (perut). Seluruh badannya ditumbuhi bulu yang 

biasa disebut rambut. Tubuh lebah ditutupi bulu-bulu halus yang berguna untuk 

menangkap serbuk sari yang diperoleh dari bunga. Serbuk sari yang terkumpul 

disisihkan ke wadah khusus yang terdapat di tungkai belakang. Mulutnya berbentuk 

tabung panjang yang dipakai untuk menghimpun nektar yang disimpan dalam 

lambung madu (tembolok), yaitu bagian usus yang dapat mengembung (Sarwono, 

2001).  

Anatomi Lebah Madu Kepala lebah menyerupai bentuk segi tiga. Alat 

penglihatannya berupa mata tunggal dan mata majemuk. Mata tunggal berjumlah 

tiga buah, terletak di atas bagian kepala dan dipakai untuk melihat benda-benda 

yang berada dalam jarak sekitar 1-2 cm. Mata majemuk terletak di kedua sisi kepala 

dan dipakai untuk melihat benda-benda sampai jarak 140m. Mata majemuk lebah 

jantan lebih besar bentuknya, mempunyai penglihatan yang lebih sempurna 

dibandingkan dengan mata lebah pekerja dan mata ratu lebah. Lebah dapat melihat 

benda dalam jarak dekat dan jauh, lebah juga dapat membedakan antara terang dan 

gelap (Sarwono, 2001). 
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Winarno (1982) menyatakan, berdasarkan percobaan Von Frisch pada tahun 

1924 diketahui lebah madu dapat melihat empat warna, yaitu ultra violet, biru, hijau 

muda dan kuning. Hal itu dibenarkan oleh A. Kuhn (1927) dalam Winarno (1982) 

yang menyatakan lebah dapat melihat warna-warna yang memiliki panjang 

gelombang antara 300-650 milimikron. Berdasarkan sifat tersebut peternak 

sebaiknya meletakkan sarang secara berdampingan. Kotak sarang sebaiknya dicat 

memakai warna biru, kuning, hitam dan putih. Lebah memiliki dua pasang sayap, 

sepasang sayap depan lebih besar ukurannya dibandingkan dengan sepasang sayap 

belakang. Perut tempayak atau larva lebah memiliki sepuluh ruas, tetapi dalam 

pertumbuhannya salah satu ruas berubah menjadi dada. Pada lebah pekerja, enam 

ruas pertama terlihat jelas digembungnya dan pada lebah pejantan terlihat tujuh ruas 

pertamanya.  

Ruas tulang dada ketiga, keempat dan kelima lebah pekerja terdapat kelenjar 

lilin lebah. Lilin dikeluarkan dalam keadaan cair, kemudian mengental menjadi 

keping-keping lilin. Lebah memiliki antena atau sungut yang berpangkal pada 

bagian tengah kepala. Antena ini merupakan alat peraba dan perasa terhadap 

rangsangan cuaca dan zat kimia yang ada disekitar lebah. Mulut lebah memiliki 

rahang yang kuat yang dapat dilihat jelas dari arah depan. Dalam mulut terdapat 

lidah berbentuk saluran yang penuh dengan bulu lembut dan keras yang dipakai 

untuk mengisap madu yang terdapat di dalam bunga. Kelenjar ludah dan kelenjar 

pakan yang menghasilkan sari madu juga terdapat di kepala lebah. Kepala 

dihubungkan dengan dada oleh leher kecil yang berisi kerongkongan dan saluran 

kelenjar ludah (Sarwono, 2001). 
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Bentuk dada lebah hampir bulat, keras dan tersusun atas empat segmen yang 

tergabung erat. Segmen pertama atau bagian paling depan disebut prothorax, 

merupakan tempat berpangkalnya kaki pertama. Segmen kedua disebut 

mesothorax, merupakan bagian paling besar dan tempat berpangkalnya sepasang 

sayap depan dan sepasang kaki tengah. Segmen ketiga yang bentuknya sempit 

disebut metathorax, merupakan tempat berpangkalnya sepasang sayap belakang 

dan sepasang kaki belakang. Segmen keempat disebut propedeum, tidak memiliki 

tambahan apapun. Lebah memiliki tiga pasang atau enam buah kaki. Kaki muka 

memiliki tulang kering dan legokan yang berfungsi untuk memanipulasi pekerjaan 

yang bersifat khusus. Kaki tengah memiliki duri dan kaki belakang lebih panjang 

dari pada kaki lain dan penuh dengan bulu. Ujung kaki mempunyai sepasang kuku 

dan gelambir yang lunak untuk memegang atau hinggap di permukaan barang yang 

licin. Kaki belakang dipakai untuk mengais tepung sari pada bunga. Tepung sari 

dibulat-bulatkan dengan nektar lalu diletakkan di kaki belakang. Kaki lebah akan 

menyentuh kepala putik bunga sewaktu mengambil tepung sari sehingga sebagian 

tepung sari yang menempel di kaki lebah tertinggal dan melekat di sana. Tepung 

sari itu tumbuh dan masuk ke dalam tiang putik, sehingga terjadi persarian bunga 

(Soerodjotanojo, 1996).  

Pada ujung ruas perut lebah ratu dan lebah pekerja terdapat alat penyengat, 

tetapi lebah jantan tidak memilikinya. Sengat lebah merupakan suatu bentuk 

perubahan dari alat pengantar telur, semula merupakan alat untuk meletakkan telur, 

kemudian berubah menjadi alat untuk menusuk dan memasukkan bisa pada 

lawannya. Saluran pencernaan lebah dimulai dari mulut, kemudian membentang 
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melalui leher, dada dan berakhir di ujung gembung. Kantung madu, lambung dan 

usus terdapat di dalam gembung. Hasil pencernaan dibawa langsung oleh darah 

beningnya untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh (Sarwono, 2001). Alat 

reproduksi lebah jantan berupa sepasang testis yang terletak di sisi kanan dan kiri 

gembung. Alat reproduksi lebah ratu berkembang sempurna, terdiri dari dua buah 

ovari besar berbentuk buah apel yang berisi ovariola tertutup. Badan lebah dipenuhi 

dengan urat-urat daging yang teratur susunannya dan daging yang lembut 

(Sarwono, 2001).  

3.2. Jenis-jenis Lebah Madu  

Lebah madu yang dikenal masyarakat Indonesia ada empat jenis, yaitu Apis 

indica/Apis cerana, Apis mellifica/Apis mellifera, Apis dorsata dan Apis trigona. 

Jenis lebah madu yang banyak dipelihara/diternakkan oleh masyarakat adalah jenis 

Apis indica dan Apis mellifera. Apis indica pada umumnya dikenal sebagai lebah 

unduan, lebah lalat, tawon laler (Bahasa Jawa), lebah gula, lebah sirup atau lebah 

kecil. Lebah Apis indica ada yang dipelihara (diternakkan) dan ada juga yang hidup 

liar di seluruh bumi nusantara. Ada yang mengatakan bahwa lebah tersebut adalah 

asli dari kawasan Asia Polinesia. Lebah Apis indika memiliki ukuran tubuh yang 

lebih kecil dari lebah mellifera dan sifatnya juga agak ganas. Produksi madunya 

tidak begitu banyak, yaitu sekitar 6-12 kilogram setiap tahun untuk satu koloni 

lebah. Lebah ini cukup banyak dipelihara di Desa-desa dengan menggunakan 

sistem gelodok yang tempatnya terbuat dari batang pohon kelapa yang dibelah dua 

dan biasanya diletakkan di dahan pohon yang ada di sekitar rumah. Lebah Apis 

indika ada yang hidup liar di rongga- rongga pohon atau di dahan-dahan pohon 
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besar yang terlindung dari terik sinar matahari dan hujan, ada juga yang hidup di 

atap rumah-rumah tua yang sudah tidak dihuni (Warisno, 1996).  

Apis mellifica sering juga disebut dengan lebah Italia, lebah impor Australia, 

lebah madu internasional, lebah Selandia Baru atau lebah melli. Ukuran lebah ini 

lebih besar bentuknya bila dibandingkan dengan Apis indica dan sifatnya tidak 

ganas meskipun dapat menyengat. Lebah ini cukup mudah untuk diternakkan 

karena selain jinak, lebah ini dapat memproduksi madu yang cukup tinggi, yaitu 

sekitar 30-60 kg/tahun pada setiap koloni lebah. Lebah ini banyak diternakkan oleh 

pemerintah (Dinas Kehutanan/Perum Perhutani) dan perusahaan-perusahaan 

swasta (Soerodjotanojo, 1996).  

Apis dorsata biasa disebut lebah hutan atau lebah liar. Masyarakat sering 

menyebutnya dengan nama tawon gung (bahasa Jawa). Lebah ini sulit untuk 

diternakkan karena sifatnya yang ganas dan sengatannya juga cukup berbahaya bagi 

manusia. Jenis lebah ini banyak terdapat di hutan belantara yang jarang ditempuh 

oleh manusia. Jenis lebah ini juga ada yang menamakannya lebah raksasa, karena 

rumahnya sangat besar dan penghuninya jutaan ekor. Garis tengah dari sarang lebah 

Apis dorsata kira- kira 1,5-2 meter. Produksi madunya setiap kali panen sekitar 50-

60 kilogram. Bentuk sarang dari jenis lebah ini tidak seperti sarang lebah pada 

umumya yang berupa sisiran, tetapi bentuknya menjadi satu kesatuan (Hadiwiyoto, 

1986).  

Lebah madu Apis trigona yang biasa disebut dengan Klanceng. 

Keistimewaan lebah ini adalah tidak memiliki sengat. Senjata untuk bela diri adalah 
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zat perekat seperti lem yang lekat sekali. Lebah ini berukuran kecil dan produksi 

madunya juga sedikit sehingga jarang diternakkan (Hadiwiyoto, 1986).  

3.3. Pakan Lebah  

Pakan lebah adalah nektar dan polen.  Nektar berbentuk cairan manis yang 

dihasilkan oleh bunga tanaman pangan, tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, 

tanaman hortikultura (buah dan sayuran), tanaman hias, rumput dan semak belukar 

(Pusbahnas, 2008). Gojmerac, (1983) menyatakan bahwa nectar merupakan 

senyawa kompleks yang dihasilkan kelenjar nektar yang disebut nectaries.  

Produksi nektar pada satu hektar tanaman sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman, 

kandungan gula dan lamanya berbunga.  Nektar terdapat pada bagian petal, sepal, 

stamen dan stigma.  Nektar mengandung 15-50% larutan gula  dengan konsentrasi 

bervariasi antara satu bunga tanaman dengan bunga tanaman lain (Crane, 1990).    

Secara umum ada dua macam nektar, yaitu floral nectar dan extrafloral 

nectar. Floral nectar adalah nektar yang dihasilkan dari bunga tanaman sedangkan 

extrafloral nectar dihasilkan oleh bagian tanaman selain bunga.  Lebah memiliki 

organ khusus untuk mengambil nektar, yang disebut proboscis berbentuk seperti 

belalai gajah dan memiliki kemampuan mengisap cairan nectar baik floral maupun 

extrafloral.  Aktivitas terbang lebah mengumpulkan nectar dan polen berlangsung 

dari pagi sampai sore hari, dengan cara menghinggapi beribu-ribu bunga yang 

sedang mekar.  Lebah menghisap setetes nektar dengan alat hisapnya dan 

menyimpannya ke dalam kantong madu yang ada di dalam tubuhnya. Di beberapa 

wilayah beberapa koloni A. mellifera mampu menghasilkan 5 kg madu per koloni 

per panen, untuk mendapatkan hasil madu sebanyak itu lebah pekerja perlu 
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melakukan pengambilan nektar berpuluh ribu kali terbang (Winston, 1991). Seekor 

lebah harus mondar-mandir mengambil nektar sebanyak 75000 kali, untuk 

memperoleh sekitar 375 g madu (Pusbahnas, 2008). Kemampuan lebah pekerja 

untuk mengumpulkan nektar tanaman bervariasi dari 25-70 mg per ekor per hari 

dan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kapasitas kantong madu (honey 

sac) lebah pekerja, jumlah dan konsentrasi gula nektar, keadaan cuaca serta 

pengalaman lebah pekerja dalam pengumpulan nektar (Gojmerac, 1983).  

Menurut Crane (1990) lebah madu memiliki konstruksi tumbuh yang unik 

dalam mengumpulkan dan membawa polen, menggunakan hampir semua bagian 

permukaan tubuh, utamanya thorax.  Ribuan sampai jutaan butiran polen akan 

menempel pada permukaan tubuh, selanjutnya dibersihkan dengan sikat khusus dan 

masuk ke dalam keranjang khusus yang disebut keranjang polen yang terdapat pada 

kaki belakang lebah.  Keranjang polen dapat menampung 20 mg polen.   

Pada umumnya semua bunga merupakan sumber pakan lebah, karena ia 

menghasilkan nektar, polen atau nektar dan polen.  Pusbahnas (2008) berhasil 

mengidentifikasi dan melaporkan 90 spesies tumbuhan yang memproduksi nectar 

dan polen sebagai pakan lebah. Setiap tumbuhan memiliki karakteristik, jadwal dan 

jenis bunga yang berbeda.  Karakteristik dan jadwal pembungaan dipengaruhi oleh 

spesies dan iklim/lingkungan, sedangkan pakan yang dihasilkan, nektar, polen atau 

keduanya tergantung jenis tumbuhannya.  Berdasarkan hal tersebut, tumbuhan 

dalam menghasilkan sumber pakan lebah dapat dikelompokan menjadi dua yakni 

yang dapat diatur tergantung musim tanam (TMT) seperti sayuran dan tumbuhan 
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yang tidak dapat diatur jadwal pembungannya seperti buah-buahan dan tumbuhan 

hutan.    

Kemampuan jelajah lebah dalam mencari pakan sangat dipengaruhi oleh 

spesies (misalnya A. mellifera mampu menjelajah dalam radius sekitar 1,50 km 

sedangkan A.cerana kurang dari radius 1 km), ketersediaan sumber pakan, 

kecepatan dan arah angin serta hambatan (misalnya pohon yang terlalu rapat).  

Lebah pekerja, dalam satu hari mengunjungi dan menghisap nektar 8 – 100 kuntum 

bunga yang sedang mekar dengan pulang membawa nekar, polen atau campuran 

nektar dan polen (Gojmerac, 1983).   

Jenis tanaman penghasil nektar yang dikumpulkan lebah sangat 

mempengaruhi bau, rasa dan warna madu.  Oleh karena itu, di pasaran kita 

mengenal madu randu, madu rambutan, madu apel, madu kelapa dan sebagainya.  

Penamaan itu biasanya tergantung sumber nektar yang dominan dikumpulkan 

lebah. Koloni lebah yang diletakkan di lokasi pertanaman rambutan akan 

menghasilkan madu beraroma nektar rambutan, sedangkan koloni lebah di lokasi 

pertanaman kelapa akan mengasilkan madu beraroma nektar kelapa (Pusbahnas, 

2008).  

Dilihat dari segi kandungan karbohidratnya, komponen utama nectar terdiri 

dari sukrosa, fruktosa, glukosa, maltosa, melibiosa, rafinosa, dan turunan 

karbohidrat lainnya (USDA, 2007). Zat-zat lain yang juga terdapat namun 

jumlahnya sangat sedikit yaitu; asam-asam organik, resin, protein, garam dan 

mineral. Konsentrasi gula nektar bervariasi tergantung dari keadaan iklimnya, jenis 

tanaman serta faktor lainnya.  Polen atau tepung sari diperoleh dari bunga sebagai 
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sel kelamin jantan tumbuhan.  Polen dimakan oleh lebah madu terutama sebagai 

sumber protein, lemak, karbohidrat dan sedikit mineral.  Satu koloni lebah madu 

membutuhkan sekitar 50 kg polen per tahun dan sekitar separuh dari polen tersebut 

digunakan untuk makanan larva (Pusbahnas, 2008).  

3.4. Sistem Pemeliharaan Lebah Madu  

3.4.1. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan dan Produksi Lebah  

Langkah awal dalam beternak lebah madu harus memenuhi dua persyaratan 

pokok, yaitu adanya koloni lebah dan sarang untuk tempat perkembangbiakannya. 

Keberhasilan beternak lebah madu sangat erat kaitannya dengan habitat ideal 

seperti tempat atau musim yang cocok, ketersediaan air dan ketersediaan tanaman 

berbunga sebagai sumber pakan. Kegiatan hidup lebah juga sangat dipengaruhi oleh 

suhu udara di alam sekitarnya karena suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas 

dapat membunuh seluruh anggota koloni lebah. Daerah yang memiliki suhu udara 

antara 26-370 C dan memiliki areal perkebunan yang banyak sangat cocok 

digunakan untuk beternak lebah. Kehidupan lebah di daerah tersebut akan lebih 

aktif, cepat berkembang dan menghasilkan produksi yang cukup memuaskan bila 

dibandingkan dengan daerah yang memiliki suhu udara dibawah 260 C. Urat sayap 

lebah akan melemah pada suhu dibawah 260 C sehingga lebah menjadi malas untuk 

terbang dan produksi yang dihasilkan juga akan lebih sedikit (Sarwono, 2001).  

3.4.2. Sarang Tradisional  

Dahulu orang beternak lebah dengan membuat kandang dari kayu atau dari 

jerami gandum yang dipintal berbentuk keranjang. Kedua cara ini digunakan oleh 

masyarakat timur tengah. Masyarakat desa sekitar hutan pada umumnya 
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memelihara lebah madu lokal Apis indica dan klanceng (Trigona sp) dengan 

menggunakan gelodok. Gelodok sudah dibuat dengan meniru rumah-rumah lebah 

yang terdapat di rongga-rongga batang pohon besar atau gua yang terlindung dari 

terik matahari dan hujan. Rumah tiruan itu dibuat dari batang kelapa, kayu randu 

(kapuk), kayu pucung atau batang pohon lain yang berkayu lunak. Batang yang 

digunakan berbentuk silinder berukuran panjang 80-100 cm yang dibelah dua. 

Bagian tengah diambil sebagian isinya agar kalau belahan itu ditangkupkan 

terbentuk suatu rongga didalamnya (Sarwono, 2001). 

Bentuk Gelodok (Sarang Lebah Madu Tradisional) Gelodok bukan saja 

dipergunakan untuk beternak lebah, tetapi juga untuk menangkap lebah yang masih 

berada di alam untuk diternakkan. Gelodok dapat di gantung di samping rumah, di 

dahan pohon yang besar, di dekat pohon bambu atau di tempat lain yang banyak 

terdapat lebah berkeliaran. Waktu yang diperlukan bagi bersarangnya sekelompok 

lebah tidak dapat dipastikan akan tetapi, bagi yang beruntung biasanya hanya 

memerlukan waktu 3-7 hari. Setelah ditempati koloni lebah, gelodok bisa 

dipindahkan ke tempat lokasi peternakan. Pemindahan dilakukan ketika sore atau 

malam hari. Saat itu seluruh lebah telah terkumpul di dalam sarang sehingga tidak 

ada lagi lebah yang tercecer. Jika ingin memelihara lebah dengan sistem moderen, 

koloni lebah yang ada dalam gelodok bisa dipindahkan ke dalam sarang moderen 

setelah koloni berumur 2-3 minggu. Pengambilan madu pertama kali biasanya 

dilakukan setelah koloni lebah dipelihara selama 1-2 bulan (Warisno, 1996). 
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3.4.3. Sarang Modern 

Budi daya lebah secara modern menggunakan stup dari kayu yang berisi 

bingkai-bingkai sisiran. Budi daya lebah madu secara modern ini dirintis Dr. L.L. 

Langstroth dari Amerika Serikat pada tahun 1851. Penciptaannya dimulai dengan 

memperhatikan lebah madu di alam dalam membuat sisiran sarang. Lebah madu 

membuat sarang yang terdiri dari sisir-sisir yang selalu dibangun sejajar antara satu 

dan lainnya. Jarak antara sisiran sarang selalu tetap, yaitu 1,0-1,2 cm atau 0,3 inci. 

Sisiran dibuat dari malam (lilin lebah) yang dihasilkan dari badan lebah itu sendiri. 

Sisir itu dilengkapi dengan akomodasi bagi pertumbuhan, eraman dan penyimpanan 

madu serta pollen (Winarno, 1982).  

Bentuk Sarang Lebah Madu Modern Langstroth menciptakan kandang 

lebah madu berdasarkan pengamatannya. Kandang lebah madu tersebut dibuat 

berbentuk peti dengan bingkai sarang di dalamnya yang dapat diangkat dan 

dipindahkan. Hasil penemuannya dipatenkan tahun 1852. Tipe kandang modern ini 

sampai sekarang terkenal dan dipakai di seluruh dunia (Winarno, 1982). Stup 

moderen merupakan gua tiruan yang disusun menjadi dua tingkat atau lebih. Bagian 

dalamnya diberi tempat untuk bersarang bagi lebah. Sedemikian sempurnanya hasil 

rekayasa sarang lebah buatan itu sampai-sampai ratu lebah tidak bisa meninggalkan 

stup sarangnya dan pada stup modern ini juga jarang terjadi peristiwa lebah minggat 

(melarikan diri meninggalkan sarang) secara koloni (Hadiwiyoto, 1986). 
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3.5. Produksi Lebah Madu  

Beternak lebah madu secara modern dan intensif dapat mendatangkan 

manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung yang diperoleh 

dari lebah madu antara lain berupa madu, royal jelly, sisiran sarang atau lilin, pollen 

dan racun lebah. Madu merupakan zat manis alami yang dihasilkan lebah dengan 

bahan baku nektar bunga. Nektar adalah senyawa kompleks yang dihasilkan 

kelenjar tanaman dalam bentuk larutan gula. Royal jelly atau sari madu adalah 

cairan putih seperti susu, rasanya agak masam, baunya agak tajam dan agak pahit. 

Royal jelly dihasilkan oleh lebah pekerja muda umur 4-7 hari. Cairan ini dihasilkan 

oleh kelenjar hipofaring dengan bantuan kelenjar ludah yang terletak di bagian 

kepala, bahan bakunya adalah tepung sari tanaman. Sisiran sarang atau lilin 

merupakan bangunan untuk tempat penyimpanan bahan pakan dan tempat 

pengeraman telur. Sisiran sarang dihasilkan oleh lebah pekerja umur 12 hari atau 

lebih, bahan bakunya adalah madu. Sel sarang yang dihasilkan terbagi atas dua 

bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Sarang bagian atas digunakan sebagai 

penyimpanan bahan pakan dan biasanya disebut dengan sarang madu, sarang 

bagian bawah digunakan sebagai tempat pengeraman telur dan disebut sarang 

anakan (Masun, 2005). 

Bagian Sebuah Sisiran Sarang Pollen merupakan makanan lebah yang 

berasal dari tepung sari bunga tanaman dan mengandung semua unsur yang 

diperlukan bagi kehidupan tumbuhan dan hewan. Pollen memiliki kandungan 

vitamin, enzim, dan hormon yang tinggi. Bagi lebah, tepung sari dan madu 

merupakan sumber pakan penting. Campuran madu dan tepung sari disebut roti 
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lebah. Bahan itu digunakan sebagai bahan pokok untuk membesarkan larva lebah 

(Sarwono, 2001). Sengat lebah merupakan senjata yang biasa digunakan lebah 

untuk menghalau pengganggu-pengganggu sarangnya. Sengatannya dapat 

menimbulkan rasa sakit, kemudian bengkak karena pengaruh racunnya. Sarang 

Madu Sarang Anakan Orang yang disengat 450-500 ekor lebah dapat mati akibat 

terjadinya paralisa pernapasan, akan tetapi sengatan dalam jumlah tertentu dapat 

menyembuhkan beberapa penyakit karena racunnya mengandung bahan yang 

berguna untuk pengobatan (Masun 2005). 

Menurut Jasmine (2009), Apis cerana merupakan lebah madu asli Asia yang 

menyebar mulai dari Afganistan, China, Jepang sampai Indonesia. Cara 

budidayanya sebagian besar masih tradisional, yaitu di dalam gelodok. Budidaya 

secara moderen yaitu di dalam kotak (stup) yang dapat dipindah-pindahkan. Lebah 

(Apis cerana) dapat menghasilkan 5-10 sisiran sarang dalam satu koloni dan 

produksi madu dapat mencapai 2 – 5 kg pada satu kali panen. 

3.6. Karakteristik Habitat 

Karakteristik yaitu mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta 

nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih 

konsisten dan mudah di perhatikan (Nanda, 2013). Selain itu,karakteristik adalah 

kwalitas tertentu atau ciri yang khas dari seseorang atau sesuatu. Dalam ilmu 

biologi karakteristik seringkali dikaitkan dengan anatomi dan ciri khas dari hewan 

lainnya. Pengertian Habitat menurut para ahli:  
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1. Pengertian Habitat menurut Morrison (2002).  

Mendefinisikan habitat sebagai sumber daya dan kondisi yang ada disuatu 

kawasan yang berdampak ditempati oleh suatu species. Habitat merupakan 

organism-specific: ini menghubungkan kehadiran species, 6 populasi, atau 

individu (satwa atau tumbuhan) dengan sebuah kawasan fisik dan karakteristik 

biologi. 

2. Pengertian Habitat menurut Clements dan Shelford (1939).  

Habitat adalah lingkungan fisik yang ada di sekitar suatu spesies, atau 

populasi spesies, atau kelompok spesies, atau komunitas. Pengertian Habitat 

menurut Alikodra (1990). Habitat adalah sebuah kawasan yang terdiri dari 

komponen fisik maupun abiotik yang merupakan satu kesatuan dan 

dipergunakan sebagai tempat hidup serta berkembang biaknya satwa liar. 

4. Pengertian Habitat menurut (Dasman, 1981)  

Habitat suatu jenis satwa liar merupakan sistem yang terbentuk dari 

interaksi antar komponen fisik dan biotik serta dapat mengendalikan kehidupan 

satwa liar yang hidup di dalamnya.  

3.6.1 Habitat Serangga  

Serangga merupakan hewan yang dapat berkembang pada habitat yang 

bervariasi. Pada habitat serangga terdapat sumber makanan baik berasal dari 

tumbuhan maupun hewan. Jumlah sumber makanan yang semakin banyak dan 

beragam dapat mempengaruhi jumlah individu dan keragaman jenis dari serangga 

tersebut. (Rizali dkk, 2002). Ketinggian tempat merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap keragaman serangga, karena ketinggian tempat dapat 
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mempengaruhi siklus hidup dan perkembangan dari serangga. Ketinggian tempat 

satu wilayah dapat dikategorikan sebagai dataran tinggi, jika berada pada 

ketinggian diatas 700 M Dpl, sedang dengan kisaran ketinggian 7 200-700 M Dpl, 

dan ketinggian tempat kurang dari 200 M Dpl termasuk dataran rendah.  

Serangga berkembang lebih lambat pada daerah yang bersuhu lebih rendah 

(dingin) di dataran lebih tinggi, dibandingkan dengan daerah yang bersuhu panas di 

dataran rendah (Rizali dkk, 2002). Ketinggian tempat dapat mempengaruhi 

kelimpahan jenis serangga. Berdasarkan penelitian dari Koneri dkk. (2010), pada 

tempat yang lebih tinggi kelimpahan jenis dan kemerataan dari kumbang lucanid 

(Lucanidae) lebih rendah dibandingkan jika berada di tempat dengan ketinggiannya 

rendah (Lien dan Yuan 2003). Juga mendapatkan jenis kupu-kupu dengan 

kelimpahan jenis lebih tinggi pada ketinggian tempat yang lebih rendah 

dibandingkan dengan tempat yang tinggi. Menurut Alcaraz dan Avila (2000), 

ketinggian tempat merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap 

struktur komunitas, dimana secara umum semakin tinggi tempatnya semakin 

rendah kelimpahan dan keanekaragaman jenis serangganya.  

Ketinggian tempat juga dapat berpengaruh terhadap morfologi serangga. 

Menurut Begon et al., (1986), hewan endotermik berukuran lebih besar di daerah 

yang bersuhu dingin dibandingkan dengan yang terdapat di tempat bersuhu panas. 

Teori ini dikenal dengan Bergmann’s rule. McNab (1983) menyatakan bahwa jenis-

jenis serangga seperti lebah, capung, kumbang, lalat dan kupu-kupu tergolong 

hewan endotermik. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Raffiudin dkk. (1999) 

yang menyatakan bahwa lebah Apis cerana yang berada di dataran tinggi (> 1000 
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m dpl) memiliki ukuran tubuh 8 yang lebih besar dibandingkan dengan lebah yang 

berada di dataran rendah (5 – 200 m dpl). 

2.7. Kerangka Pikir 

Hutan Rakyat yang berada di Desa Baroko memiliki hasil hutan seperti, 

hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan, akan tetapi yang dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat hanya hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Salah satu hasil 

hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat adalah lebah madu (Apis 

cerana).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 bulan mulai 

bulan Juni – Agustus 2022, di sekitar Hutan Rakyat Desa Baroko Kecamatan 

Baroko Kabupaten Enrekang. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital, tali, 

parang, senter, hygrometer, kompas, GPS, kalkulator dan alat tulis menulis. Bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 sarang lebah madu (Apis cerana). 

3.3 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan survei lapangan dengan satu atau lebih kelompok pemburu 

lebah untuk mencari sarang koloni lebah lokal (Apis cerana). Tempat 

sebagai sampel studi. 

2. Pengambilan sampel sarang yang berada pada lubang batu dengan cara 

melakukan pembongkaran mulut lubang sarang tanpa merusak sarang 

bagian dalam. Kemudian mengambil sarang lebah dengan mengiris sarang 

menggunakan parang kemudian meletakan sarang dalam ember. 

3. Melakukan penimbangan sarang lebah lokal (Apis cerana) keseluruhan. 

4. Melakukan penimbangan hasil madu dari setiap koloni lebah hutan. 

5. Melakukan penimbangan berat Bee brood (telur, larva dan pupa). 
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3.4 Parameter yang Diamati 

Dilakukan pengukuran terhadap karakteristik habitat (lubang tempat 

bersarang lebah lokal) yang meliputi ketinggian lubang sarang dari permukaan laut, 

suhu sarang, suhu luar sarang, kelembaban sarang, kelembaban luar sarang, bentuk 

lubang batu tempat bersarang. 

3.4.1 Pengumpulan Data 

1. Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah produksi, rendemen produk 

lebah madu (Apis cerana) dapat diketahui dengan menggunakan rumus: 

R (%) =  
nkeseluruhaLebahsarangBerat

lebahsarangdaridihasilkanyangprodukBerat
 x 100 % 

Berat produk yang dihasilkan dari setiap sarang lebah hutan yaitu: 

1. Madu 

2. Lilin  

3. Bee Brood (telur, larva dan pupa) 

4. Bee Bread (Roti lebah) 

Selain itu dilakukan pengukuran terhadap karakteristik habitat (lubang 

tempat bersarang lebah madu) yang meliputi ketinggian lubang sarang dari 

permukaan laut, suhu sarang, suhu luar sarang, kelembaban sarang, 

kelembaban luar sarang, bentuk lubang batu tempat bersarang. 

2. Data yang dikumpulkan untuk karakteristik tempat bersarang lebah madu (Apis 

cerana) di sekitar hutan Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 

menggunakan data primer dan sekunder.  
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Data primer diperoleh dari hasil pengamatan/pengukuran langsung di 

lapangan yaitu: 

1. Bentuk lubang batu tempat bersarang lebah 

2. Ketinggian lubang sarang lebah dari permukaan laut 

3. Suhu sarang dan luar sarang 

4. Kelembaban sarang dan luar sarang 

5. Jenis pakan yang ada di lokasi pengambilan sampel.   

6. Berat Sarang dari setiap sampel lebah lokal.   

7. Berat Bee bread (Roti Lebah) 

8. Jumlah madu dari setiap sarang.  

9. Berat Bee brood (telur, larva dan pupa) dari setiap sampel sarang. 

Data sekunder diperoleh dari sumber data yang ada di lokasi (Desa, 

Kecamatan), meliputi data penduduk, iklim, hutan, data tanah dan topografi. 

3.5 Analisis Data 

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara analisis deskriptif, 

kuantitataif dengan unit analisis yang didasarkan pada data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah adata yang diambil langsung oleh peneliti sedangkan 

data sekunder adaah data yang diperoleh dari orang lain. 

3.6 Defenisi Operasional 

1. Madu adalah cairan yang menyerupai sirup, madu lebih kental dan berasa 

manis, dihasilkan oleh lebah dari nectar bunga.  
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2. Bee bread merupakan produk dari sarang lebah madu yang diperoleh dari 

serbuk sari atau pollen yang telah dikumpulkan dan dicampur dengan madu 

dan enzim-enzim untuk Fermentasi asam laktat 

3. Bee brood adalah telur, larva, pupa dari lebah 

4. Bee pollen adalah Adalah tepung yang bentuknya bulat kecil seperti gula 

putih berasal dari serbuksari bunga 

5. Royal jelly adalah adalah cairan kental berasa asam yang dihasilkan dari 

kelenjar hyphopharinx (bagian tengkuk) lebah pekerja muda, berwarna putih 

seperti susu dan dapat juga disebut "Susu Ratu" 

6. Propolis adalah zat yang dihasilkan lebah pekerja yang bahan dasarnya dari 

pucuk tanaman, dan diambil pada siang hari saat cuaca panas atau daun-daun 

lunak 

7. Bee venom adalah Adalah produk biologi yang dihasilkan dari sengat lebah 

pekerja dewasa (ratu) 

8. Habitat adalah tempat tinggal atau tempat penyusaian dari suatu organisme. 

9. Sarang lebah adalah struktur yang digunakan oleh lebah sebagai tempat 

tinggal dan membesarkan anak-anaknya.  

10. Masyarakat adalah penduduk yang memproduksi lebah hutan sebagai 

penambahan ekonomi dalam hal ini masyarakat di Desa Baroko, Kecamatan 

Baroko, Kabupaten Enrekang 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Habitat Lebah Madu (Apis cerana) 

Lebah madu (Apis cerana) memegang peranan penting bagi keseimbangan 

ekosistem hutan. lebah madu berperan sebagai polinator (penyerbuk) berbagai 

pohon hutan, tanaman pertanian dan buah-buahan. Lebah madu hutan 

memanfaatkan hutan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan. Maka 

apabila salah satu komponen ekosistem tersebut hilang, populasi dari lebah madu  

akan menurun.  

Hilangnya sumber tanaman pakan lebah menjadi salah satu faktor penting 

hijrahnya koloni lebah hutan. Dalam 10 tahun terakhir areal yang dulunya hutan 

telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman. 

hilangnya tanaman pakan berdampak besar kelangsungan hidup koloni lebah hutan. 

Seperti hewan dan makhluk lain pangan menjadi hal paling penting bagi 

perkembangannya.  

Lebah madu hutan membutuhkan tumbuhan tertentu sebagai sumber 

makanannya. Lebah madu mengumpulkan nektar dan serbuk sari (pollen) dari 

bunga atau bagian tanaman lain selain bunga. Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

Delaplane (1998) yang menyatakan pada dasarnya makanan utama lebah madu 

terdiri dari nektar sebagai sumber energi dan pollen sebagai protein. Menurut 

Ruttner (1988), nektar adalah cairan manis (karena mengandung berbagai jenis 

gula) yang dihasilkan tanaman melalui kelenjar nektar, sedangkan tepungsari 

adalah bagian dari bunga jantan berupa butiran yang umumnya berukuran sangat 

kecil menyerupai debu. Kedua bahan makanan tersebut dikumpulkan lebah untuk 
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kelangsungan hidupnya. Nektar dimanfaatkan oleh lebah madu sebagai bahan baku 

madu atau cadangan karbohidrat. Menurut Maurizio (1975), karbohidrat pada madu 

diperlukan oleh lebah sebagai sumber energi untuk gerak dan aktivitasnya. 

Sedangkan tepung sari (pollen) merupakan sumber protein yang diperlukan untuk 

pertumbuhan anak lebah dan perkembangan lebah dewasa. Selain protein. referensi 

lebah madu terhadap jenis tanaman tertentu ditentukan oleh beberapa faktor seperti 

jumlah dan konsentrasi gula, aroma nektar, wangi bunga, warna bunga, jumlah dan 

kualitas serbuk sari, dan lain sebagainya (Neuphane, 2006). Tanaman yang tersedia 

melimpah belum tentu dipilih oleh lebah madu sebab lebah madu juga 

memperhitungkan nilai gizi dari makanan yang dihisap. Meskipun demikian, 

sebuah studi yang dilakukan oleh Pribadi. 

4.1.1 Klimatologi 

Desa Baroko merupakan salah satu desa di Provinsi Sulawesi Selatan yang 

terletak di bagian utara Kabupaten Enrekang. Desa ini memiliki luas 9,4 km2 dan 

memiliki potensi lahan produktif termasuk perkebunan dan hutan. Batas desa 

adalah : Sebelah Utara : Desa Tonko Sebelah Selatan : Desa Sumillan. Alla ke 

Timur: Desa Buntu Sugi, Kec. Alla barat: Desa Batu Ke'de di Kec. Masalle Pusat 

pemerintahan Desa Baroko terletak di Desa Sitarru. Balai desa dapat dicapai dengan 

kendaraan umum atau berjalan kaki, karena terletak di sepanjang jalan poros desa 

Baroko. Secara administratif, Desa Baroko terbagi menjadi tiga pemukiman. (2) 

RW dan (4) RT Dusun To'tallang; (2) RW dan (4) RT Dusun Buntu Ampang: 

Bupati (2) RW dan (4) RT Kamat, kemudian kepala desa dengan BPD-nya, setiap 

tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kota. 
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Topografi desa Baroko memiliki daerah perbukitan di pegunungan dengan 

ketinggian 500 meter – 1000 meter. Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami 

berbagai macam tanaman baik untuk tanaman jangka pendek maupun jangka 

panjang.  

Iklim dan curah hujan Iklim dan curah hujan di Desa Baroko mirip dengan 

desa Enlecan lainnya, dengan dua musim (basah dan kering). Musim hujan biasanya 

dimulai dari bulan November sampai Juli dan digunakan oleh masyarakat petani 

untuk menanam berbagai jenis tanaman (kopi, cengkeh, kakao, salak, dll). Hanya 

sesekali saat musim kemarau. 

4.1.2 Jenis Pakan Lebah Madu (Apis cerana) 

Pada hutan rakyat di Desa Baroko memiliki banyak pakan yang melimpah 

untuk lebah lokal Apis cerana  sehingga  kebutuhan akan makanan selalu terpenuhi 

untuk mempertahankan hidupnya, baik berupa nektar ataupun tepung sari (polen). 

Banyaknya varietas tanaman sebagai pakan sumber polen lebah dipengaruhi oleh 

ketinggian tempat, dimana semakin tinggi suatu tempat berkorelasi dengan semakin 

rapat vegetasi yang ada, di mana Desa Baroko merupakan salah satu wilayah di 

Kabupaten Enrekang yang berada pada lokasi yang cukup tinggi. Vegetasi paling 

lebat hanya akan ditemukan ditempat-tempat yang kelembaban tanahnya (air tanah) 

selalu tersedia dan juga drainasenya cukup sehingga tidak terjadi penggenangan. 

Jenis-jenis pakan dari lebah Apis cerana yang ada di Desa Baroko, dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1. Jenis Pakan Lebah Madu (Apis cerana) 

No 
Jenis Pakan Lebah 

Sekitar Koloni 
Nama Lokal Nama Ilmiah 

1 Bunga Mangga Pao Mangifera indica 

2 Bunga Kopi Kopi Coffea 

3 Kaliandra Merah Cambanniki Calliandra calothyrsus 

4 Jambu Air Jambu wai Syzygium aqueum 

5 Bunga Labu Siam Rabbisa Sechium edule 

6 Bunga Cabe Hijau La'dang Capsicum annum var. annuum 

7 Bunga Ajeran Tikko Bidens Pilosa 

8 Pollen Jagung Dalle Zea mays 

9 Bunga Alpukat Apoka Persea Americana 

10 Putri Malu Cena duri Mimosa pudica 

11 Jantung Pisang Punti Musa paradisiaca 

Sumber: Data primer setelah diolah 2022 

Tabel 1 menunjukan ada 11 jenis tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber 

pakan lebah madu (Apis cerana) di wilayah Kecamatan Baroko Kabupaten 

Enrekang, yaitu: Bunga Mangga (Mangifera indica), Bunga Kopi (Coffea), 

Kaliandra Merah (Calliandra calothyrsus), Jambu Air (Syzygium aquerum), Bunga 

Lubu Siam (Sechium edule), Bunga Cabe Hijau (Capsicum annum var. annuum), 

Bunga Ajeran (Bidens pilosa), Pollen Jagung (Zea mays), Bunga Alpukat (Persea 

Americana), Putri Malu (Mimosa pudica) dan Jantung pisang (Musa paradisiaca). 

4.1.3 Suhu dan Kelembapan Lebah Madu Apis cerana 

Kegiatan hidup dari lebah sangat erat kaitannya dengan suhu udara di alam 

sekitarnya, di mana jika suhu yang terlalu dingin atau suhu yang terlalu panas dapat 

menyebabkan koloni lebah menjadi mati. Pada daerah yang memiliki suhu udara 

antara 26-37 oC dan memiliki areal perkebunan serta pakan dan sumber air yang 

banyak sangat cocok digunakan untuk beternak lebah, dan lokasi di Desa Baroko 
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sangat memungkinkan untuk itu. Kehidupan dari lebah pada daerah seperti yang 

telah dijelaskan di atas di mana lebah akan lebih aktif, cepat berkembang dan 

menghasilkan produksi yang cukup memuaskan bila dibandingkan dengan daerah 

yang memiliki suhu udara di bawah 26 oC. Hal tersebut dikarenakan urat sayap 

lebah akan melemah pada suhu di bawah 26 C sehingga lebah menjadi malas untuk 

terbang dan produksi yang dihasilkan juga akan lebih sedikit (Sarwono, 2001). 

Untuk karakteristik dari suhu dan kelembaban dari lubang batu tempat bersarang 

dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Karakteristik Suhu dan kelembaban Tempaat Bersarang Lebah Madu (Apis 

cerana) 

No 

Kondisi di Muka Luar Sarang Kondisi di Dalam Sarang 

Suhu (C) Kelembapan (%) 
Suhu  

(C) 

Kelembapan 

(%) 

Pagi  
(07.00-08.00) 

Sore  
(17.00-18.00) 

Pagi  
(07.00-08.00) 

Sore  
(17.00-18.00) 

Malam 
(20.00-22.00) 

Malam 
(20.00-22.00) 

1 22,7 24,8 87 75 24,8 75 

2 26,9 24,8 81 79 24,8 79 

3 22,4 23,7 72 61 23,7 61 

4 23,8 24,5 75 60 24,5 60 

5 21,6 21,7 91 82 21,7 82 

6 20,5 22,8 95 87 22,8 87 

7 23 25,7 82 74 25,7 74 

8 23,8 25,1 87 79 25,1 79 

9 25,8 23,8 79 87 23,8 87 

10 23 26,9 81 78 26,9 78 

Sumber: Data primer setelah diolah 2022 
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Berdasarkan Tabel 2 suhu lokasi pada luar sarang di pagi hari yaitu antara 

pukul 07.00 sampai dengan pukul 08.00 WITA dengan suhu sekitar 20,5-26,9 oC 

dan pada sore hari yaitu antara pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.00 WITA 

dengan suhu sekitar 21,7-26,9 oC. Untuk kelembaban pada luar sarang di pagi hari 

yaitu antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 08.00 WITA berkisaran sekitar 72-

95 % dan pada sore hari antar pukul 17.00 sampai dengan pukul 18.00 WITA 

dengan kelembaban sekitar 60-87%. Suhu dan kelembaban dalam lubang batu 

sarang lebah ini pada malam hari pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 23.00 

WITA masing-masing bervariasi antara 21,7-26,9 oC dan 60-87 %. 

4.2 Karakteristik Tempat Bersarang Lebah Madu (Apis cerana) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada hutan rakyat di Desa Baroko 

tentang karakteristrik dari lubang batu yang menjadi sarang lebah Apis cerana, di 

mana lebah biasanya bersarang pada lubang-lubang batu yang ada di areal hutan 

rakyat. Kemudian dari hasil pengamatan di lapangan juga diketahui bahwa 

umumnya posisi sarang yang agak condong ke arah utara atau selatan dan 

cenderung menghindari arah timur maupun arah barat. Hal ini diduga untuk 

menghindari intensitas cahaya matahari langsung masuk ke lubang sarang. Untuk 

lebih jelasnya tentang karakteristik lubang batu tempat bersarang lebah madu Apis 

cerana dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3. Karakteristik Lubang Batu Tempaat Bersarang Lebah Madu (Apis cerana)  

 

No 

 

Arah 

Mulut 

Lubang 

Batu () 

Koordinat 

Elevasi 

Sarang Dari 

Permukaan 

Laut (Mdpl) 

Kedalaman 

Lubang Batu 

Tempat 

Bersarang 

Lebah (cm) 

Tinggi 

Lubang Batu 

Tempat 

Bersarang 

Lebah (cm) 

Lebar 

Lubang Batu 

Tempat 

Bersarang 

Lebah (cm) 

Timur 

(Eaet) 

Selatan 

(South) 

1 
312 

 Barat Laut 
11948'26" 318'44" 1111,7 50 20 70 

2 
358 

Utara 
11948'27" 318'43" 1094,3 30 30 80 

3 
327  

Barat Laut 
11947'42" 318'28" 1221,4 60 40 70 

4 
53 

Timur Laut 
11948'24" 318'42" 1110,4 40 20 60 

5 
66 

Timur Laut 
11947'31" 318'33" 1264,8 60 50 90 

6 
144 

Tenggara 
11947'31" 318'33" 1262,2 50 30 80 

7 
329 

Barat Laut 
11947'25" 318'42" 1230,2 70 50 50 

8 
152 

Tenggara 
11947'18" 318'53" 1210,9 50 40 60 

9 
60 

Timur Laut 
11948'22" 318'55" 1130,4 40 30 70 

10 
140 

Tenggara 
11948'29" 318'58" 1120,3 60 20 60 

Sumber: Data primer setelah diolah 2022 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa elevasi lubang dari permukaan laut 

berkisar antara 1094,3-1264,8 mdpl. Kemudian kedalaman dari lubang batu yang 

menjadi tempat bersarang lebah berkisar antara 30-70 cm dan tinggi lubang batu 

tempat bersarang lebah berkisaran antara 20-50 cm, lebar lubang batu tempat 

bersarang lebah berkisar antara 50-90 cm. Untuk sarang dari lebah lokal Apis 

cerana dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2. Sarang Lebah Apis cerana Pada Lubang Batu 

4.3 Produksi Produk Lebah (Apis cerana) 

Lebah madu Apis cerana yang berada pada hutan rakyat di Desa Baroko 

memiliki beberapa produk yang dihasilkan. Adapun produk yang dihasilkan dapat 

dilihat pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Produksi Produk Lebah (Apis cerana) disekitar Hutan Rakyat Desa Baroko 

Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 

N0 

Berat 

Sarang 

(gram) 

Berat 

Madu 

(gram) 

Berat Lilin 

Sarang 

Lebah 

(gram) 

Berat Roti 

Lebah 

(Bee bread) 

(gram) 

Berat Lava 

(Bee brood) 

(gram) 

1 1.750 208 675 417 450 

2 1.000 75 452 248 225 

3 900 95 587 115 103 

4 800 150 288 221 141 

5 1.300 210 490 360 240 

6 600 55 350 40 155 

7 1.150 90 465 340 255 

8 1.350 379 536 257 178 

9 550 65 305 180 - 

10 400 35 365 - - 

Jumlah 9.800 1.362 4.513 2.178 1.747 

Rata-rata 980 136,2 451,3 217,8 174,7 

Sumber: Data primer setelah diolah 2022 
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Berdasarkan hasil dari proses pemanenan lebah lokal Apis cerena yang 

dilakukan pada hutan rakyat di Desa Baroko Kabupaten Enrekang yang disajikan 

pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa produksi produk lebah lokal (Apis cerana) 

diperoleh dari berat sarang rata-rata 980 gram/sarang di mana menghasilkan berat 

madu rata-rata 136,2 gram /sarang, berat lilin lebah 451,3 gram /sarang, berat bee 

bread 217,8 gram/sarang dan Berat bee brood (telur, larva, pupa) 174,7 

gram/sarang.  

4.3.1 Rendemen Produk Lebah (Apis cerana) 

Rendemen dari produk lebah lokal yang ada di kawasan hutan rakyat Desa 

Baroko, Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.  

Tabel 5. Rendemen produk Lebah Lokal (Apis cerana) di Sekitar Kawasan Hutan 

Rakyat Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang 

No 

Rendamen 

Madu 

(%) 

Rendamen 

Lilin Sarang 

Lebah 

(%) 

Rendamen 

Roti Lebah 

(Bee bread) 

(%) 

Rendamen 

Larva 

(Bee brood) 

(%) 

1 11,88 38,57 23,82 25,71 

2 7,5 45 24,8 22,5 

3 10,55 65,22 12,77 11,44 

4 18,75 36 27,62 17,62 

5 16,15 37,69 27,69 18,46 

6 9,16 58,33 6,66 25,83 

7 7,82 40,43 29,56 22,17 

8 28,07 39,70 19,03 13,18 

9 11,81 55,45 32,72 0,00 

10 8,75 91,25 0,00 0,00 

Jumlah 130,44 507,64 204,67 156,91 

Rata-rata 13,04 50,76 20,46 15,69 

 Sumber: Data primer setelah diolah 2022 
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Berdasarkan hasil dari proses pemanenan lebah lokal Apis cerena yang 

dilakukan pada hutan rakyat di Desa Baroko Kabupaten Enrekang yang disajikan 

pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa rendemen dari produk lebah lokal (Apis 

cerana) diperoleh rendemen rata- rata produk lebah (Apis cerana) untuk madu 

13,04 %, lilin sarang lebah 50,76 %, Bee Bread 20,46% dan Beed Brood 

(Larva,telur, dan pupa)  15,69 %. 
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V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdsarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang karakteristik 

sarang lebah Apis cerana pada hutan rakyat, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Lebah biasanya bersarang pada lubang batu yang ada di areal hutan rakyat. 

Tumpukan batu ini ada yang sengaja disusun oleh masyarakat sebagai 

pembatas lahan dan kemudian ditempati lebah untuk bersarang. Umumnya 

posisi sarang yang agak condong ke arah utara atau selatan dan cenderung 

menghindari arah timur maupun arah barat. Hal ini untuk mencegah sinar 

matahari langsung masuk ke dalam lubang 

2. Karakteristik  tempat bersarang lebah madu (Apis cerana) yaitu elevasi 1094,3-

1264,8 mdpl. Tinggi lubang batu tempat sarang lebah 20-50 cm, dan lebar 

lubang batu tempat sarang lebah 50-90 cm. Suhu di luar sarang adalah 20,5-

26,9°C. Kelembaban 60-95%. Suhu dan kelembaban di dalam lubang batu 

sarang lebah bervariasi antara 21,7-26,9 C dan 60-87%.  

3. Produksi produk lebah (Apis cerana) diperoleh dari berat sarang rata-rata 980 

gram/sarang di mana menghasilkan berat madu rata-rata 136,2 gram /sarang, 

berat lilin lebah 451,3 gram /sarang, berat bee bread 217,8 gram/sarang dan 

Berat bee brood (telur, larva, pupa) 174,7 gram/sarang. Rendemen dari produk 

lebah lokal (Apis cerana) diperoleh rendemen rata- rata produk lebah (Apis 

cerana) untuk madu 13,04 %, lilin sarang lebah 50,76 %, Bee Bread 20,46% 

dan Beed Brood (Larva,telur, dan pupa)  15,69 %. 
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5.2 Saran 

Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan kepada masyarakat sekitar 

kawasan hutan untuk menjaga hutan dengan baik dan menjaga ketersediaan pakan 

lebah madu (Apis cerana). pada Hutan Rakyat di Desa Baroko, Kecamatan Baroko 

juga memiliki potensi untuk pengembangan budidaya lebah (Apis cerana). 
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Lampiran 1. Dokumentasi Penilitian 

  

 

Gambar 1. Pengukuran Suhu dan Kelembaban Lubang Batu Tempat Bersarang         

Lebah Madu (Apis serana) 
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Gambar 2. Sarang Lebah Madu (Apis serana) 

 

Gambar 3. Roti Lebah (Bee brad) 
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Gambar 4. Madu Dalam Sarang 

 

Gambar 5. Lava Lebah (Bee brood) 
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Gambar 6. Pengukuran Tinggi dan Kedalaman Lubang Batu Tempat Bersarang 

 

Gambar 7. Proses Pemanenan Saramg Lebah Madu (Apis cerana) 
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Gambar 8. Jenis Pakan Lebah Madu (Apis serana) 
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Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Bebas Plagiat 
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