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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Lebah Madu 

Lebah madu merupakan insekta penghasil madu yang telah lama dikenal 

manusia.  Sejak zaman dahulu, manusia berburu sarang lebah di goa-goa, di 

lubang-lubang pohon dan tempet-tempat lain untuk diambil madunya.  Lebah 

juga menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan untuk dunia kesehatan 

yaitu madu, royal jelly, pollen, malam (lilin), propolis dan apitoxin (bee 

venom).  Selanjutnya manusia mulai membudidayakan lebah madu dengan 

memakai gelondong kayu dan pada saat ini dengan sistem stup (Pusat 

perlebahan Apiari Pramuka, 2010). 

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki jenis lebah asli paling 

banyak di dunia.  Dari berbagai macam jenis lebah tersebut ada yang telah 

dapat dibudidayakan dan ada juga yang belum dapat dibudidayakan.  Secara 

terperinci dijelaskan sebagai berikut (Pusat perlebahan Apiari Pramuka, 2010): 

1.   Lebah madu yang telah dibudidayakan 

Jenis-jenis lebah madu yang telah dibudidayakan meliputi: 

a.   Apis koschevnikovi 

Lebah madu Apis koschevnikovi merupakan spesies yang baru dikenal 

oleh beberapa ilmuwan.  Jenis ini banyak terdapat di Pulau Kalimantan 
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dan Sumatera Barat.  Ciri-ciri yang paling menonjol bila dibandingkan 

dengan Apis cerana adalah adanya warna merah di sebagian besar Apis 

koschevnikovi dan ukuran tubuhnya sedikit lebih besar.  Menurut 

beberapa peternak lebah di Kalimantan Selatan, lebah Apis 

koschevnikovi lebih produktif dibandingkan Apis cerana. 

b.   Apis mellifera 

Lebah madu Apis mellifera merupakanjenis lebah utama yang 

dibudidayakan hampir di semua negara, termasuk Indonesia.  Pada 

tahun 1972 Apis mellifera pertama kali didatangkan di Indonesia.  

Sebanyak 25 koloni Apis mellifera disumbangkan Australian Freedom 

For Hunger Campaign Commite (AFFHC) kepada Pusat Perlebahan 

Apiari Pramuka. 

c.   Apis cerana 

Lebah Apis cerana merupakan lebah madu asli Asian yang menyebar 

mulai dari Afganistan, Cina sampai Jepang.  Apis cerana telah 

berabad-abad di berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia.  Di 

Indonesia Apis cerana memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

kondisi iklim setempat, sehingga lebah ini banyak mendapat perhatian. 
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2.   Lebah madu yang Belum Dapat Dibudidayakan 

Jenis-jenis lebah madu yang belum dapat dibudidayakan meliputi: 

a.   Apis dorsata 

Jenis lenah ini berkembang hanya di kawasan sub tropis dan tropis 

Asia, seperti Indinesia, Philipina dan pulau-pulau lainnya.  Apis 

dorsata tidak ditemukan di luar Asia.  Sejak zaman dahulu, madu dari 

lebah ini telah diperdagangkan sebagai madu hutan yang terkenal di 

kawasan Asia.  Sarang Apis dorsata dibangun secara tunggal dengan 

jumlah sisiran sarang hanya selembar.  Sarang tersebut digantung di 

cabang pohon, tebing batuan atau pada celah-celah bangunan.  Ukuran 

sarangnya bervariasi dengan ukuran terpanjang atau tertinggi dapat 

mencapai 2 meter.  Oleh karena keagresifan dan keganasannya, sampai 

sekarang Apis dorsata belum berhasil dibudidayakan. 

b.   Apis andreniformis 

Lebah Apis andreniformis merupakan lebah madu asli Indonesia yang 

membangun sarangnya secara tunggal atau selembar dan menggantung 

di tempat-tempat terbuka, seperti pada cabang pohon atau pun pada 

bukit batu yang terjal.  Lebah madu ini dapat ditemukan di daerah 

pemukiman dan hutan-hutan pada ketinggian 500 meter di atas 

permukaan laut (dpl).  Sampai sekarang, lebah madu ini belum berhasil 

dibudidayakan dan informasinya pun sangat terbatas. 
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c.   Apis florea 

Ukuran tubuh lebah Apis florea paling kecil di antara jenis lebah madu 

lainnya.  Apis florea terdapat mulai dari Oman dan Iran di Asia Barat 

sampai ke dataran India hingga Indonesia, tetapi tidak terdapat di Utara 

Pegunungan Himalaya.  Satu koloni Apis florea biasanya membangun 

sarang tunggal satu sisiran dengan lebar ± 35 cm, tinggi ± 27 cm, dan 

tebal ± 1,8 cm.  Sisiran sarang menggantung pada sehelai daun atau 

melingkari dahan pohon.  Terkadang sarang dibangun juga dalam 

rongga liang atau dalam goa juga rongga pohon.  Apis florea juga 

termasuk lebah liar yang tidak dibudidayakan karena produktivitasnya 

rendah. 

d.   Apis laboriosa 

Jenis lebah ini hanya terdapat di pegunungan Himalaya, pada 

ketinggian tempat lebih dari 1.200 m dpl.  Informasi mengenai lebah 

ini masih sangat terbatas. 

 

B.  Lebah Madu Apis cerana Fabr. 

Menurut Pusat perlebahan Apiari Pramuka (2010), klasifikasi lebah madu Apis 

cerana adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Arthropoda 

Class : Insecta 

Ordo : Hymenoptera 
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Family : Apidae 

Genus : Apis 

Species : Apis cerana 

Lebah Apis cerana merupakan lebah madu asli Asia yang menyebar mulai dari 

Afganistan, Cina sampai Jepang.  Apis cerana telah berabad-abad di berbagai 

wilayah Asia, termasuk Indonesia.  Di Indonesia Apis cerana memiliki daya 

adaptasi yang tinggi terhadap kondisi iklim setempat, sehingga lebah ini 

banyak mendapat perhatian (Pusat Perlebahan Apiari Pramuka, 2010). 

Dalam bahasa daerah, Apis cerana disebut tawon unduhan (Jawa), nyiruan 

(Sunda), madu lobang (Palembang), lebah lalat, lebah madu.  Sesuai dengan 

kondisi geografis dan iklim di Indonesia, lebah berpotensi untuk 

dikembangkan terutama oleh kalangan petani.  Namun para petani sulit 

memperoleh bibit dan sumber pakan.  Lebah jenis Apis cerana lebih tahan 

dibanding Apis mellifera. Pakan Apis mellifera harus tetap tersedia, agar 

koloninya tidak mudah mati.  Berbeda dengan pakan Apis cerana yang 

tersedia di alam Indonesia.  Jika stup bibit memiliki kualitas koloni yang baik, 

maka para petani dapat memanen madu dalam jumlah yang banyak (Tim 

Karya Tani Mandiri, 2010). 

 

C.  Manajemen Penangkaran 

 

Menurut Handayaningrat (1990) dalam Winata (2005), manajemen adalah 

suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, penggerakan, 

pelaksanaan, dan pengawasan, dengan manfaat baik ilmu maupun seni, agar 

dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Penangkaran 
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sendiri merupakan kegiatan yang berkaitan dengan budidaya flora dan fauna 

liar dan pengelolaannya, menyangkut usaha pengumpulan bibit, 

pengembangbiakan, pemeliharaan, pembesaran dan restocking (pengembalian 

ke alam), yang bertujuan untuk mempertahankan kelestarian atau eksistensi 

satwa liar dan tumbuhan liar maupun memperbanyak populasinya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Wardhani (2010), manajemen koloni sangat penting bagi 

keberhasilan usaha budidaya lebah madu.  Manajemen koloni menyangkut 

beberapa aspek, salah satunya adalah manajemen lebah ratu.  Manajemen 

lebah ratu dinilai penting karena dua hal.  Pertama, ratu adalah pemimpin 

sekaligus ibu dari seluruh anggota koloni, sehingga menentukan sifat dan 

karakter keturunannya.  Kedua, produktivitas dan kepemimpinan ratu dibatasi 

oleh faktor umur.  Usia ratu dapat mencapai 5 tahun, akan tetapi masa 

produktifnya paling lama hanya 2 tahun.  Efektivitas kepemimpinan ratu juga 

dibatasi waktu.  

Dua hal diatas mengharuskan peternak lebah mengendalikan kondisi dan 

produktivitas lebah ratu dari setiap koloni yang dimilikinya sehingga, apabila 

ratu hilang atau turun produktivitasnya, dapat segera mengambil langkah-

langkah yang diperlukan untuk menjaga koloni tetap stabil, sehat, dan 

produktif.  Oleh sebab itu, peternak lebah madu harus dapat menangkarkan 

lebah ratu sehingga dapat melakukan penggantian ratu apabila sewaktu-waktu 

dibutuhkan. 
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Menurut Soedharma (1985) dalam Winata (2005), suatu kegiatan penangkaran 

perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1.   Lokasi penangkaran yang sesuai. 

2.   Ketersediaan di alam dan populasi alam. 

3.   Kesiapan teknologi yang dikuasai untuk penangkaran agar bisa berhasil. 

4.   Persiapan perangkat kebijakan sistem pengendalian pengawasan. 

5. Faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat setempat yang akan terlibat 

didalamnya. 

Menurut Gilles (1971) dalam Winata (2005), pengelolaan satwa liar 

merupakan ilmu dan seni dalam merubah atau memanipulasi karakteristik 

habitat, populasi satwa liar dan aktivitas manusia untuk mencapai tujuan 

manusia dalam manajemen satwa liar. 

Menurut Gilles (1971) dalam Winata (2005), hal yang perlu diperhatikan 

dalam manajemen satwa liar adalah: 

1.   Paddock (kandang) 

Biasanya  dalam penangkaran terdapat berbagai macam bentuk paddock, 

disesuaikan dengan keadaan topografi di lapangan. 

2.   Makanan 

Dalam suatu penangkaran, makanan merupakan salah satu faktor yang 

penting karena penyediaan makanan yang mendapatkan perhatian serta 

penanganan yang baik dan teratur, sehingga kualitas makanan yang 

diberikan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. 
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3.   Pencegahan Penyakit 

Pendekatan untuk pencegahan penyakit menurut Mc Ardle (1972) dalam 

Winata (2005), harus memperhatikan aspek perkandangan dan pemberian 

makan.  Beberapa hal yang menyebabkan penyakit adalah kandang yang 

terlalu padat dan lembab, kandang yang buruk, serta sirkulasi udara yang 

kurang baik.  Sedangkan dari segi makanan adalah pemberian makanan 

yang tidak tetap dan tidak disukai. 

4.   Perkembangbiakan 

Dalam penangkaran, masalah perkembangbiakan merupakan hal yang 

penting karena pada dasarnya keberhasilan suatu penangkaran ditentukan 

oleh keberhasilan produksinya.  Tentunya dengan ketersediaan jumlah 

bibit yang sangat terbatas keberhasilan perkembangbiakan merupakan 

kunci utama dalam penangkaran. 

D. Penangkaran 

Penangkaran adalah upaya memelihara dan membesarkan benih atau bibit dan 

anakan dari tumbuhan dan satwa liar dari alam dengan tetap mempertahankan 

kemurnian jenisnya (Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar).  Kegiatan penangkaran 

merupakan bagian dari upaya pemanfaatan jenis flora-fauna liar dengan tujuan 

agar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  Pemanfaatan jenis flora-fauna liar dilakukan dengan mengendalikan 

pendayagunaan jenis flora-fauna atau bagian-bagiannya serta hasil 
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daripadanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan 

ekosistem. 

Dalam kegiatan penangkaran lebah madu, tujuan penangkaran ratu lebah 

adalah untuk menghasilkan ratu-ratu yang produktif dan sehat.  Kebanyakan 

peternak lebah menginginkan koloni lebahnya memiliki berbagai sifat 

keunggulan misalnya: tahan terhadap hama dan penyakit, giat dan rajin 

bekerja, mudah ditangani, tidak agresif, efisien dalam mengkonsumsi 

makanan cadangan dan lain-lain.  Sifat-sifat keunggulan tersebut tidak lepas 

dari sifat-sifat ratu yang baik (Wijaya, dkk, 1989 dalam Egyanti, 1995). 

Menurut Hilmanto (2010), teknik penangkaran yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal, yaitu: (1) pemecahan koloni, pemecahan koloni bisa 

dilakukan dengan cara penyekatan dan membagi koloni; (2) mengambil ratu 

yang tidak produktif.  Teknik penangkaran ini dilakukan untuk memperbanyak 

lebah ratu dan pemilihan lebah ratu yang produktif agar dapat diperoleh hasil 

produksi lebah madu yang optimal. 

Menurut Wardhani (2010), syarat untuk melakukan penangkaran lebah madu 

adalah:   

1.   Kotak pemeliharaan  

Penangkaran lebah ratu hanya dapat dilakukan pada kotak pemeliharaan 

yang menggunakan bingkai sarang karena memungkinkan untuk 

mengambil lebah ratu dan memeriksa keberadaan telur dan larva muda di 

setiap sarangnya.  

 



 16 

2.   Kondisi koloni  

Koloni harus dalam kondisi sehat dan sarangnya penuh dengan telur dan 

larva muda.  Telur dan larva muda adalah bakal calon yang akan dipilih 

dan dipelihara secara khusus oleh lebah pekerja untuk dijadikan lebah ratu.  

Apabila jumlah telur dan larva muda terlalu sedikit, koloni dapat gagal 

menghasilkan lebah ratu.  

3.   Lokasi  

Lokasi penangkaran harus didukung dengan tanaman pakan yang 

menjamin tersedianya nektar dan tepungsari dalam jumlah yang cukup 

banyak.  Jumlah makanan yang banyak diperlukan agar diperoleh ratu 

yang berkualitas baik.  Nektar dalam jumlah banyak diperlukan untuk 

mendorong koloni lebah madu membentuk calon-calon lebah jantan dalam 

jumlah banyak.  Selain itu nektar bersama-sama dengan tepungsari juga 

merupakan bahan dasar untuk memproduksi royal jelly.  Penyediaan 

nektar tidak mutlak harus berasal dari tanaman karena dapat juga diganti 

dengan larutan gula.  

Tepungsari juga harus tersedia dalam jumlah banyak di lokasi 

penangkaran.  Tepungsari diperlukan oleh lebah pekerja muda untuk 

mengaktifkan kelenjar hypopharyng agar memproduksi royal jelly.  Selain 

itu, tepungsari juga diperlukan untuk meningkatkan produksi dan kualitas 

sperma lebah jantan.  Dalam kegiatan penangkaran ini tidak dianjurkan 

menggunakan pollen supplement (tepungsari buatan) karena dapat 

menurunkan kualitas ratu hasil penangkaran.  
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E.  Budidaya Lebah Madu 

Dalam budidaya lebah madu yang perlu dipersiapkan yaitu: lokasi budidaya, 

kotak lebah modern (stup), pakaian kerja dan peralatan.  Syarat yang utama 

yang harus dipenuhi dalam budidaya lebah adalah ada seekor ratu lebah dan 

ribuan lebah pekerja serta lebah jantan.  Suatu koloni tidak boleh memiliki 

lebih dari satu ratu karena antar ratu akan saling bunuh untuk memimpin 

koloni (Departemen Kehutanan, 2000). 

1.   Penyiapan Sarana dan Peralatan 

a.   Kotak Lebah (Stup) 

1.   Suhu 

Perubahan suhu dalam stup hendaknya tidak terlalu cepat, oleh 

karena itu ketebalan dinding perlu diperhatikan untuk menjaga agar 

suhu dalam stup tetap stabil. 

2.   Ketahanan Terhadap Iklim 

Bahan yang dipakai harus tahan terhadap pengaruh hujan, panas, 

cuaca yang selalu berubah, kokoh dan tidak mudah hancur atau 

rusak. 

3.   Konstruksi 

Konstruksi kandang tradisional dengan menggunakan gelodok dari 

kayu atau bambu, secara modern menggunakan stup kotak yang 

lengkap dengan framenya. 
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b.   Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam budidaya lebah terdiri dari: masker, 

pakaian kerja dan sarung tangan, pengasap, penyekat ratu, sangkar 

ratu, sapu dan sikat, pengungkit, tempat makan, pondamen sarang, 

alat-alat kecil, peralatan berternak ratu dan lain-lain. 

2.  Koloni Lebah 

a.   Pemilihan Koloni dan Ratu Lebah 

Bibit lebah unggul yang ada di Indonesia ada dua jenis yaitu A. cerana 

(lokal) dan A. mellifera (impor).  Ratu lebah merupakan inti dari 

pembentukan koloni lebah, oleh karena itu pemilihan jenis unggul ini 

bertujuan agar dalam satu koloni lebah dapat produksi maksimal.  Ratu 

A. cerana mampu bertelur 50-900 butir perhari dan ratu A. mellifera 

mampu bertelur 1.500 butir per hari. 

b.   Perawatan Koloni Lebah dan Ratu Lebah 

Lebah yang baru kemudian dilakukan perawatan khusus.  Satu hari 

setelah dibeli, ratu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam stup yang 

telah disiapkan.  Selama 6 hari lebah-lebah tersebut tidak dapat 

diganggu karena masih pada masa adaptasi sehingga lebih peka 

terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan.  Setelah itu baru 

dapat dilaksanakan untuk perawatan dan pemeliharaan rutin. 

 

 



 19 

c.   Sistem Pemuliabiakan (Pembiakan Ratu) 

Tujuan pemuliabiakan pada lebah adalah untuk menciptakan ratu baru 

sebagai upaya pengembangan koloni.  Cara yang sudah umum 

dilaksanakan adalah dengan pembuatan mangkokan buatan untuk 

calon ratu yang diletakkan dalam sisiran.  Tetapi sekarang ini sudah 

dikembangkan inseminasi buatan pada ratu lebah untuk mendapatkan 

calon ratu dan lebah pekerja unggul. 

d.   Reproduksi dan Perkawinan 

Dalam setiap koloni terdapat tiga jenis lebah yaitu lebah ratu, lebah 

pekerja dan lebah jantan.  Alat reproduksi lebah pekerja berupa 

kelamin betina yang tidak berkembang biak sehingga tidak berfungsi, 

sedangkan alat reproduksi lebah ratu sempurna dan berfungsi untuk 

reproduksi.  Proses perkawinan terjadi di musim bunga dimana ratu 

lebah terbang keluar sarang diikuti oleh semua pejantan yang akan 

mengawininya.  Perkawinan terjadi di udara, setelah perkawinan, 

pejantan akan mati dan sperma akan disimpan dalam spermatheca 

(kantung sperma) yang terdapat pada ratu lebah kemudian ratu kembali 

ke sarang.  Selama perkawinan lebah pekerja menyiapkan sarang untuk 

ratu bertelur. 

e.   Proses Penetasan 

Setelah proses perkawinan, lebah ratu akan mengelilingi sarang untuk 

mencari sel-sel yang masih kosong dalam sisiran.  Sebutir telur akan 

diletakkan di dasar sel.  Tabung sel yang telah berisi telur akan diisi 
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madu dan tepung sari oleh lebah pekerja dan setelah penuh akan 

ditutup lapisan tipis yang nantinya dapat ditembus oleh penghuni 

dewasa.  Untuk mengeluarkan sebutir telur diperlukan waktu sekitar 

0,5 menit, setelah mengeluarkan 30 butir telur, ratu akan istirahat 6 

detik untuk makan. 

Dalam proses penetasannya, lebah madu merupakan serangga dengan 

empat siklus kehidupan yaitu telur, larva, pupa dan serangga dewasa.  

Lama dalam setiap tingkatan mempunyai perbedaan waktu yang 

bervariasi.  Rata-rata waktu perkembangan lebah, antara lain: 

1.   Lebah ratu: menetas 3 hari, larva 5 hari, terbentuk benang penutup 

1 hari, istirahat 2 hari, perubahan larva menjadi pupa 1 hari, pupa 

atau kepompong 3 hari, total waktu untuk menjadi lebah sekitar 15 

hari. 

2. Lebah pekerja: menetas 3 hari, larva 5 hari, terbentuk benang 

penutup 2 hari, istirahat 3 hari, perubahan larva menjadi pupa 1 

hari, pupa atau kepompong 7 hari, total waktu untuk menjadi lebah 

sekitar 21 hari. 

3.  Lebah pejantan: menetas 3 hari, larva 6 hari, terbentuk benang 

penutup 3 hari, istirahat 4 hari, perubahan larva menjadi pupa 1 

hari, pupa atau kepompong 7 hari, total waktu untuk menjadi lebah 

sekitar 24 hari. 

Selama periode larva, larva-larva dalam tabung akan memakan madu 

dan tepung sari sebanyak-banyaknya.  Periode ini disebut masa aktif, 
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kemudian larva menjadi kepompong pupa untuk menjadi lebah 

sempurna.  Setelah sempurna lebah akan keluar menjadi lebah muda 

sesuai asal selnya (Departemen Kehutanan, 2000). 

 

3.   Pemeliharaan 

a.   Sanitasi, Tindakan Preventif dan Perawatan 

Pada pengelolaan lebah secara modern lebah ditempatkan pada 

kandang berupa kotak yang biasa disebut stup.  Di dalam stup terdapat 

ruang untuk beberapa frame atau sisiran.  Dengan sistem ini peternak 

harus rajin memeriksa, menjaga dan membersihkan dasar stup dari 

kotoran yang ada, mencegah semut atau serangga masuk dengan 

memberi tatakan air di kaki stup dan mencegah masuknya binatang 

pengganggu. 

b.   Pengontrolan penyakit 

Pengontrolan penyakit ini meliputi kegiatan menyingkirkan lebah yang 

berpenyakit dan menjaga kebersihan stup. 

c.   Pemberian Pakan 

Cara pemberian pakan lebah adalah dengan menggembala lebah ke 

tempat yang memiliki banyak bunga dan disesuaikan dengan musim 

bunga yang ada. 
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4.   Penggembalaan 

Dalam penggembalaan yang perlu diperhatikan adalah: 

a. Perpindahan lokasi dilakukan pada malam hari saat lebah tidak aktif. 

b. Bila jarak jauh, maka memerlukan makanan tambahan (buatan). 

c. Jarak antar lokasi penggembalaan minimum 3 km. 

d. Luas areal, jenis tanaman yang berbunga dan waktu musim bunga. 

Tujuan utama dari penggembalaan ini adalah untuk menjaga 

kesinambungan produksi agar tidak menurun secara drastis.  Pemberian 

pakan tambahan di luar pakan pokok bertujuan untuk mengatasi 

kekurangan pakan akibat musim paceklik dan melakukan pemindahan stup 

saat penggembalaan.  Pakan tambahan tidak dapat meningkatkan produksi, 

tetapi hanya berfungsi untuk mempertahankan kehidupan lebah.  Pakan 

tambahan dapat dibuat dari bahan gula dan air dengan perbandingan 1:1 

dan adonan tepung dari campuran bahan ragi, tepung kedelai dan susu 

kering dengan perbandingan 1:3:1 ditambah madu secukupnya 

(Departemen Kehutanan, 2000). 

 

5.   Pemanenan 

Madu merupakan hasil utama dari lebah yang memiliki banyak manfaat 

dan bernilai ekonomi tinggi.  Pemanenan madu dilaksanakan pada minggu 

pertama hingga minggu kedua setelah musim bunga. 

Ciri-ciri madu siap dipanen adalah sisiran telah tertutup oleh lapisan lilin 

tipis.  Sisiran yang akan dipanen dibersihkan dulu dari lebah yang masih 
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menempel kemudian lapisan penutup sisiran dikupas.  Selain itu sisiran 

diekstraksi untuk diambil madunya.  Urutan proses pemanenan madu 

adalah sebagai berikut (Departemen Kehutanan, 2000): 

a. Mengambil dan mencuci sisiran yang siap panen, kemudian lapisan 

penutup dikupas dengan pisau, 

b. Sisiran yang telah dikupas diekstraksi dalam ekstraktor madu, 

c. Hasilnya disaring dan dilakukan penyortiran, 

d. Disimpan dalam suhu kamar untuk menghilangkan gelembung udara, 

e. Pengemasan madu ke dalam botol atau kemasan lainnya. 

6.   Produk Lebah Madu 

Menurut Pusat Perlebahan Apiari Pramuka (2010), beberapa produk yang 

dihasilkan dari usaha budidaya lebah madu antara lain adalah: 

a.   Madu 

Madu merupakan produk utama yang dihasilkan dari usaha budidaya 

lebah madu.  Jumlah maupun kualitas madu antara lain dipengaruhi 

oleh ketersediaan pakan lebah, cuaca, kelembaban, temperatur udara 

dan proporsi koloni lebah yang tertinggi pada saat produksi nektar 

paling banyak.  Madu memiliki kegunaan sebagai suplemen bagi 

tubuh, obat berbagai macam penyakit, dan bahan kosmetik. 

b.   Pollen 

Pollen atau tepung sari bunga adalah bagian dari antena bunga yang 

berbentuk butiran atau serbuk halus.  Pollen dapat digunakan untuk 
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berbagai macam tujuan.  Salah satu penggunaan pollen terbesar adalah 

diberikan kembali pada koloni lebah saat pollen langka di lapangan.  

Pollen memiliki kegunaan sebagai bahan obat-obatan dan kecantikan 

bagi manusia.  Pollen berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh, 

memperlambat proses penuaan, menghaluskan kulit muka, 

menurunkan kolesterol, melancarkan fungsi pencernaan, mengobati 

asma, mencegah pendarahan otak, melindungi selaput jantung dan 

dikonsumsi penderita diabetes serta memperpanjang umur. 

c.   Royal Jelly 

Royal jelly merupakan bahan makanan bagi semua tetasan lebah 

(larva) pada umur 1-3 hari.  Royal jelly ini dihasilkan oleh lebah madu 

dari jenis pekerja muda (umur 3-13hari).  Royal jelly disekresikan 

melalui kelenjar hiprofarink (kelenjar ujung tenggorokan) dalam 

proses metabolisme dengan bahan baku madu dan pollen.  Kegunaan 

royal jelly bagi manusia adalah untuk menanggulangi masalah-masalah 

yang disebabkan kekurangan jaringan atau kelemahan tubuh. 

d.   Malam (Lilin Lebah, Wax) 

Malam lebah adalah hasil proses metabolisme dari kelenjar malam 

yang dimiliki lebah, yaitu hasil metabolisme itu dikeluarkan 

(disekresikan) melalui ruas-ruas bagian abdomen.  Malam atau lilin 

lebah digunakan lebah sebagai bahan untuk membuat sarang.  

Sedangkan kegunaan malam bagi manusia adalah dimanfaatkan untuk 
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industri farmasi dan bahan dasar kosmetika, pembuatan lilin 

penerangan, dan industri perlebahan. 

e.   Propolis 

Propolis adalah bahan perekat atau dempul bersifat resin yang 

dikumpulkan lebah pekerja dari kuncup, kulit atau bagian dari 

tumbuhan.  Dalam sarang, propolis digunakan oleh lebah untuk 

menutup celah-celah, mendempul retakan, mengurangi atau 

memperkecil lubang (pintu masuk) atau menutup lubang dari luar. 

Sedangkan, kegunaan propolis untuk manusia adalah sebagai penetral 

racun dalam tubuh dan sekaligus anti oksidan kuat, meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh, anti biotik alami, memperkuat sel dan 

mempercepat regenerasi sel, dan sebagai penyembuh penyakit seperti 

tumor, jantung dan lainnya. 

f.   Apitoxin (Bee Venom) 

Apitoxin adalah racun atau bisa lebah yang dihasilkan lebah madu dari 

jenis lebah pekerja.  Apitoxin disekresikan oleh kelenjar racun (poison 

gland) dalam bentuk cairan bening dengan bau tajam, rasa pahit, 

aroma spesifik, bereaksi asam, serta cepat kering pada temperatur 

kamar.  Kegunaan apitoxin bagi manusia adalah sebagai obat berbagai 

macam penyakit dengan pengobatan secara alternatif dengan 

akupuntur dan menggunakan sengatan lebah. 
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F.   Rujukan Sebelumnya Mengenai Budidaya Lebah Madu 

Berdasarkan penelitian Anggraini (2008) tentang ”Manfaat Sosial Ekonomi 

Lebah Madu Bagi Masyarakat Sekitar Hutan di Desa Buana Sakti Kecamatan 

Batanghari Kabupaten Lampung Timur”, diketahui bahwa budidaya lebah 

madu merupakan alternatif lain dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan 

kayu.  Salah satu sentra pengembangan dan produksi lebah madu di 

Kabupaten Lampung Timur terletak di Desa Buana Sakti.  Perkembangan 

usaha budidaya lebah madu masih belum optimal, masyarakat kurang 

mengetahui manfaat sebenarnya dari usaha tersebut.  Maka diperlukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui: (1) manfaat ekonomi lebah 

madu, (2) manfaat sosial lebah madu, dan (3) pengelolaan lebah madu.  

Pengelolaan lebah madu masih tergolong sederhana karena 50% petani masih 

menggunakan gelodok dalam budidayanya. 

 


