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ABSTRAK 

 

KOMPOSISI KIMIA POLEN LEBAH MADU Apis cerana 

DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA 

 

INTISARI 

 

Oleh  

Lara Dwi Franti 

B1D 014 144 

 

            Lebah madu A. cerana adalah salah satu fauna yang bermanfaat bagi 

manusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui jenis tanaman pakan lebah dan 

komposisi kimia polen lebah madu A. cerana yang terdapat pada lokasi yang 

berbeda. Polen adalah sumber protein untuk lebah yang berfungsi sebagai 

pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Pengambilan sampel telah dilaksanakan 

di tiga desa yaitu desa Sigarpenjalin, desa Teniga dan desa Medana kecamatan 

Tanjung kabupaten Lombok Utara. Analisis komposisi kimia dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Penelitian ini 

berlangsung selama dua bulan yang dimulai dari bulan September sampai Oktober 

2018. Variebel yang diamati adalah jenis tanaman pakan lebah dan analisis 

komposisi kimia meliputi kadar air, kadar lemak dan kadar protein. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa jenis tanaman pakan dan kandungan polen lebah 

madu A. cerana dari setiap lokasi pengambilan sampel memiliki perbedaan. Kadar 

air dan kadar lemak polen yang paling tinggi terdapat di desa Medana, sedangkan 

kadar protein polen yang paling tinggi terdapat di desa Teniga. 

 

Kata Kunci:  Lebah madu A. cerana, polen, komposisi kimia 
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ABSTRACT 

 

POLLEN CHEMICAL COMPOSITION HONEYBEE Apis cerana  

AT TANJUNG DISTRICT NORTH LOMBOK REGENCY 

 

 

ESSENCE 

 

By 

LARA DWI FRANTI 

B1D014144 

 

 

 Honeybee A. cerana are one of fauna which human benefit. The purpose 

of through to know the species of honeybee forages and chemical composition 

pollen of honeybee. Pollen is the source of protein for bee benefit serves as the 

body growth and development. A sampel performed in three village at 

Sigarpenjalin’s, Teniga’s, and Medana’s village Tanjung district North Lombok 

regency. Analysis  chemical composition is performed at Nutrition Laboratory 

University Animal Faculty Mataram. This research happens September to Oktober 

2018. Variable observed is bee forage and then analysis chemical composition 

covers level of water, level of fat and level of protein. the results of and the 

content of pollen honeybee A. cerana of every location of a sample has difference. 

Pollen the higest level of water and level of fat is in Medana’s village, while that 

the higest level of protein is in Teniga village.  

 

Keywords: honeybee A. cerana, pollen, chemical composition 
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PENDAHULUAN 

   Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki kekayaan 

alam melimpah berupa flora dan fauna. Salah satu fauna yang bermanfaat bagi 

manusia adalah lebah madu. Khususnya di NTB yaitu di Kabupaten Lombok 

Utara merupakan daerah sentral penghasil madu di Pulau Lombok. Hal ini 

disebabkan karena topografi daerah tersebut yang memang telah sangat sesuai 

dengan kondisi yang diinginkan lebah untuk hidup (Said, 2017). 

  Pada mulanya, lebah madu hidup di hutan-hutan. Karena produksi 

madunya dapat dimanfaatkan oleh manusia, maka lebah madu mulai 

dibudidayakan. Pembudidayaan ini bertujuan agar produksi lebah dapat kontinyu 

dan pelestarian jenis lebah tersebut. Salah satu jenis lebah yang dapat 

dibudidayakan yaitu lebah madu A. cerana, dimana lebah ini merupakan lebah 

madu asli Asia yang menyebar mulai dari Afganistan, Cina, sampai Jepang. Apis 

cerana telah berabad-berabad dipelihara di berbagai wilayah di Asia, termasuk 

Indonesia. Cara pemeliharaannya sebagian masih tradisional, antara lain dengan 

menempatkannya di dalam gelodok atau tempat sederhana lainnya. Pemeliharaan 

secara modern yang telah dilakukan dalam kotak yang dapat dipindah-pindahkan 

(Pusat Perlebahan Apriani Pramuka, 2008). 

  Salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan budidaya lebah 

madu adalah tersedianya pakan lebah. Sumber pakan lebah madu adalah tanaman 

yang meliputi tanaman buah, tanaman sayur, tanaman hias, tanaman pangan, dan 

perkebunan. Bunga dari tanaman-tanaman tersebut mengandung nektar dan 

tepung sari bunga (polen).              

  Nektar adalah zat yang mempunyai susunan yang sangat komplek yang 

dihasilkan oleh kelenjar nektaria tanaman dalam bentuk larutan gula dengan 

konsentrasi yang bervariasi. Nektar yang berasal dari bunga (nektar flora) dan 

selain bunga (ekstra flora) terdapat pada batang, daun dan ranting, namun ada 

kalanya berasal dari embun madu (honey dew) yaitu cairan manis yang 

dikeluarkan oleh kutu tanaman (Aphid) (Situmorang dan Hasanudin, 2014). 

  Polen atau tepung sari diperoleh dari bunga yang dihasilkan oleh antera 

sebagai sel kelamin jantan tumbuhan. Polen berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 

0,01-0,1 µm. Polen dimakan oleh lebah madu terutama sebagai sumber protein 
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dan lemak, serta sedikit karbohidrat dan mineral. Di daerah yang beriklim dingin, 

satu koloni lebah membutuhkan sekitar 50 kg polen per tahun. Demikian pula di 

daerah tropis dan sub-tropis tidak jauh berbeda. Sekitar separuh dari polen 

tersebut digunakan untuk pemeliharaan tetasan. Lebah madu mempunyai alat dan 

cara khas untuk mengumpulkan dan membawa polen yaitu dengan menggunakan 

mulut, lidah, dan hampir semua bagian tubuh. Untuk membawa polen dalam 

bentuk pelet ke sarang, polen dimasukkan dalam sebuah keranjang khusus (pollen 

basket, corbicula) yang terletak di kaki belakang.  

  Lebah madu akan berkembang biak dan mempunyai koloni yang 

besar/individu yang banyak jika kondisi lingkungan tempat tinggal sangat 

mendukung. Lingkungan yang dibutuhkan adalah tersedianya banyak tanaman 

berbunga penghasil nektar dan polen serta cukup cadangan makanan lainnya. 

Simpanan nektar (madu) yang banyak di sarang akan merangsang pertumbuhan 

keluarga lebah yang baik, yaitu dalam membuat sarang baru dan juga dalam 

memproduksi telur, sedangkan ketersediaan polen di sarang yang cukup akan 

memberikan kualitas generasi lebah yang baik, kuat dan lama hidup yang relatif 

panjang. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui 

komposisi kimia polen yang berasal dari tiga desa di Kabupaten Lombok Utara 

yang dimana mempunyai kondisi lingkungan dan jenis pakan yang berbeda. 

 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

     Penelitian ini dilaksanakan ditiga desa yaitu desa Sigarpenjalin, desa 

Medana dan desa Teniaga di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dan 

dilanjutkan di Laboratorium Ilmu Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram pada bulan September sampai dengan Oktober 2018. 

Materi Penelitian 

 Penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu: 

 Tahap I : Inventarisasi jenis tanaman atau pakan lebah madu A. cerana di 

ketiga desa. 

 Tahap II :  Pengambilan sampel polen lebah madu A. cerana di ketiga desa. 
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 Tahap III   : Analisis kadar protein, kadar lemak dan kadar air polen lebah madu 

A. cerana di ketiga desa yang dilakukan di Laboratorium Ilmu 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram. 

Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan motode deskriptif yang diterapkan dengan 

teknik survey dengan pengambilan sampel di tiga desa peternak lebah madu. 

Masing-masing peternak diambil tiga sampel polen dengan jumlah tiga kotak, 

sebagai bahan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan uji komposisi kimia 

polen lebah madu A. cerana di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

Analisis Data 

  Data yang terkumpul berupa data jenis tanaman atau pakan lebah madu 

dan komposisi kimia polen dari tiga lokasi ditabulasi dan dilakukan pembahasan 

secara deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Untuk mendukung tersedianya pakan lebah yang menghasilkan nektar 

dan polen sepanjang tahun pada suatu lokasi pemeliharaan, perlu diambil langkah-

langkah pendataan jenis tanaman pakan lebah yang ada. Selanjutnya perlu 

dilakukan pengkayaan jenis tanaman sesuai dengan kondisi ruang dan iklim dari 

keadaan lokasi tersebut. Beberapa jenis tanaman dan jenis pakan yang dihasilkan 

yang sudah disajikan pada (Tabel 1).  

Tabel 1. Jenis Tanaman Pakan Lebah Pada Masing-masing Desa 

Nama desa Nama tanaman  Sumber  

  Damar (Agathis sp.) Nektar dan polen 

  Jagung (Zea mays) Polen 

  Singkong (Manihot uttilisima) Nektar dan polen 

  

Jambu mente (Anacardium 

occidentale) Polen 

Sigarpenjalin* Kapuk (Ceiba pentandra) Nektar 

  Melinjo (Gnetum gnemo) Nektar dan polen 

  Labu (Lagenaria siceraria) Nektar 

  Akasia (Acacia mangiums) Nektar 
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Sumber: Data Jenis Tanaman di masing-masing desa adalah Data Primer. 

   Data sumber nektar dan polen dari masing-masing jenis tanaman: 

Sarwono,   2001 disitasi Dewi, 2015 (*) Agussalim et al., 2017 (**) 

 

 Tanaman pakan lebah merupakan semua jenis tanaman berbunga 

(tanaman hutan, tanaman perkebunan, tanaman holtikultura, dan tanaman liar) 

yang mengandung unsur nektar sebagai bahan madu dan polen. Faktor yang 

mempengaruhi kehidupan dan perkembangan koloni lebah madu A. cerana adalah 

adanya ketersediaan pakan sebagai penghasil nektar dan polen, lingkungan yang 

sesuai, populasi koloni yang tinggi dan kemampuan fisik lebah madu. 

Ketersediaan pakan lebah secara berkesinambungan yang mampu menghasilkan 

nektar dan polen sangat menentukan kehidupan lebah, lebah madu A. cerana 

sangat membutuhkan pakan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin, mineral, air dan lain-lain untuk kehidupannya. Pakan tersebut sangat 

penting untuk perkembangan koloni, perawatan ratu, peningkatan produksi telur 

dan produksi madu (Lamberkabel, 2011).  

  Sukun (Artocarpus altilis) Polen 

  Markisa (Passiflora sp.) Polen 

  Rambutan (Niphelium lapaceum) Nektar 

  Kelapa (Cocus nucifer) Nektar dan polen 

  Kopi (Coffea) Nektar dan polen 

  Cokelat (Theobroma cacao) Nektar 

Teniga** Jeruk (Citrus) Nektar dan polen 

  Jambu biji (Psidium guajava) Nektar dan polen 

  Lamtoro (Leucaena leucocephala) Polen 

  Mangga (Mangifera indica) Nektar 

  Pepaya (Carica papaya) Nektar dan polen 

  Aren (Arenga pinnata) Nektar dan polen 

  Nangka (Artocarpus heterophyllus) Polen 

  Manggis (Garcinia mangostana) Nektar dan polen 

  Melinjo (Gnetum gnemo) Nektar dan polen 

  Jambu air (Eugenia javanica) Nektar dan polen 

Medana** Ubi kayu (Manihot uttilisima) Nektar 

  Kemiri (Alaeurites mollucana) Nektar dan polen 

  Jagung (Zea mays) Polen 

  Padi (Oryza sativa) Polen 

  Kedelai (Glycine soya) Nektar 

  Pisang (Musa paradisiaca) Nektar dan polen 
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 Anonimus, (2009) disitasi Hamzah, (2011) menyatakan bahwa makanan 

lebah madu adalah nektar dan polen yang terdapat pada bunga tanaman. Semua 

bunga tanaman hampir merupakan sumber makanan lebah madu dan oleh karena 

itu, upaya peternakan lebah madu harus dekat dengan lokasi yang banyak 

menghasilkan nektar dan polen. Abrol, (2010) disitasi Agussalim et al., (2017) 

menyatakan banyak nektar dan polen setiap tanaman berbeda tergantung jenis 

tanaman dan ukuran bunga. Iklim akan menentukan baik jumlah maupun jenis 

tanaman sumber nektar dan polen di suatu daerah. Misalnya di LaCrosse County 

Wisconsin, jenis tumbuhan pohon di musim awal bulan April-awal Mei, semak 

belukar hingga pertengahan Juni yang diikuti tumbuhan herba hingga akhir 

September; floral calender sangat perlu diperhatikan dalam manajemen budidaya 

lebah madu (Sihombing, 2015).  

 

Hasil Analisis Komposisi Kimia Polen Lebah Madu A. cerana 

 Polen adalah pakan pokok dan satu-satunya sumber protein alami lebah 

madu A. cerana. Kandungan polen secara umum terdiri dari berbagai macam 

kandungan mineral 1,8-3,7%, karbohidrat 13-37%, serat 5,3%, protein 6-28%, dan 

lemak 1,2-3,7% (Stainley dan Linskin, 1974 disitasi Kuntadi, 2008). Data rata-

rata kadar air, lemak dan protein polen lebah madu A. cerana di desa 

Sigarpenjalin, desa Teniga dan desa Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten 

Lombok Utara dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Rata-rata Komposisi Kimia Polen Lebah Madu A. cerana 

        Sumber: Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram, 2018. 

        

 

 

Desa                           Air                Lemak kasar                       Protein kasar 

                             (%)                 (%) (%) 

 

Sigarpenjalin         23,78±0,95                2,32±0,57                         18,65±1,84 

 

Teniga                   24,10±0,30     2,80±0,44                         20,57±0,42 

Medana                 27,87±0,33     4,09±0,34                         16,92±0,53 
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       Kadar Air Polen Lebah Madu A. cerana 

 Berdasarkan hasil analisis kadar air polen lebah madu A. cerana pada 

(Tabel 2) bahwa kadar air polen di desa Medana memiliki kadar air tertinggi yaitu 

27,87%±0,33%, dibandingkan dengan desa Teniga dan desa Sigarpenjalin, 

sehingga menghasilkan kadar air polen yang berbeda dari masing-masing desa, 

kemudian yang kedua diikuti dengan kadar air di desa Teniga yang memiliki 

kadar air 24,10±0,30% dan yang ketiga kadar air polen di desa Sigarpenjalin 

memiliki kadar air 23,78±0,95%. 

 Bila dilihat dari suhu lingkungan desa Medana  memiliki suhu 22-33˚C 

yang lebih tinggi dari desa Teniga 20-30˚C dan desa Sigarpenjalin 31-35˚C dan 

desa Medana terletak lebih rendah dari desa Teniga. Tingginya kadar air polen ini 

kemungkinan disebabkan kesalahan dalam pengambilan sampel polen, yaitu 

waktu pengambilan yang berbeda-beda. Waktu pengambilan sampel polen di desa 

Sigarpenjalin dilakukan pada jam 09.00 WITA, desa Teniga jam 13.00 WITA, 

dan desa Medana jam 15.00 WITA. Waktu pengambilan sampel polen akan 

mempengaruhi kadar air polen, dimana waktu siang hari akan menyebabkan 

terjadinya penguapan yang lebih besar sehingga kadar air dalam polen berkurang. 

Begitu juga dengan jarak tempuh dari lokasi pengambilan sampel polen ke 

Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram bekisar 32 km. 

   Kadar air merupakan salah satu karateristik yang sangat penting pada 

bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa 

pada bahan pangan dan air sangat bermanfaat bagi kebutuhan makhluk hidup serta 

hal lainnya yang membutuhkan. Selain itu, air juga diperlukan untuk mengatur 

temperatur dan kelembaban sarang pada saat kondisi lingkungan tidak nyaman. 

Bila ketersediaan air sangat terbatas, maka lebah madu akan memakan 

ketersediaan makanannya dengan cepat agar memperoleh air metabolis dan 

mencoba bertahan dalam sarang, namun bila persediaan makanan telah habis, 

maka mereka terpaksa bermigrasi untuk mendapatkan air (Sihombing, 2015). 

  Kombinasi antara temperatur dan kelembaban lingkungan akan 

berpengaruh terhadap tingkat kejenuhan air di udara. Temperatur udara harian 

menunjukkan pola yang selalu meningkat sampai siang hari dan kembali menurun 
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sampai pada pengamatan sore hari, akan tetapi kecendrungan yang berkebalikan 

terjadi pada kelembaban udara. Pada siang hari, temperatur yang tinggi dan 

kelembaban yang rendah diduga akan mempengaruhi tingkat kadar air dari nektar 

dan polen yang disekresi sehingga nektar dan polen akan cenderung cepat 

mengalami kering sebelum sempat untuk dibawa oleh lebah madu (Kapil, 1960 

disitasi Avry dan Purnomo, 2013). 

  Rendahnya kadar air terjadi karena dipengaruhi temperatur tinggi karena 

semakin tinggi temperatur pada suatu lingkungan maka kadar air pada bahan 

pangan akan berkurang dan aktivitas lebah akan terganggu (Purnomo, 2013 

disitasi Syafrizal, 2016).  Air adalah kebutuhan pokok lebah madu setelah nektar 

dan polen. Pada waktu musim bunga melimpah lebah madu sedikit membutuhkan 

air karena nektar sudah banyak mengandung air, sebaliknya pada masa nektar 

sedikit atau pada musim kemarau banyak diperlukan air (Widianingrum, 2008). 

Pakan lebah yang penting adalah nektar dan polen yang dihasilkan oleh tanaman. 

Lebah juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidup anggota koloni 

(Rusfindra, 2005 disitasi Said, 2017). 

  Koloni lebah banyak memerlukan air yang berfungsi sebagai bahan 

pelarut dalam membuat makanan larva berupa campuran madu dan polen. Air 

juga diperlukan untuk menurunkan suhu dalam sarang. Saat suhu dalam sarang 

naik lebih dari 34˚C, lebah pekerja meneteskan air di permukaan sarang, 

kemudian lebah pekerja mengepakkan sayap di lubang sarang (fanning), sehingga 

udara dalam sarang lebih lembab (Muntamah, 2009). 

Kadar Lemak Polen Lebah Madu A. cerana 

Berdasarkan hasil analisis kadar lemak polen lebah madu A. cerana pada 

(Tabel 2) dapat dilihat bahwa kadar lemak polen di desa Medana memiliki kadar 

lemak tertinggi 4,09±0,34%, kedua diikuti desa Teniga memiliki kadar lemak 

2,80±0,44%, dan yang ketiga desa Sigarpenjalin yang memiliki kadar lemak 

2,32±0,57%. Kadar lemak dari yang tertinggi sampai yang terendah dari masing-

masing desa dipengaruhi terjadi karena keanekaragaman jenis tanaman disekitar 

seperti jenis tanaman yang sudah disebutkan pada (Tabel 1), bahwa semakin 

komplek keanekaragaman jenis tanaman maka semakin mudah lebah pengambilan 

polen untuk disimpan di sarang dijadikan sumber pakan yang tentunya tersedia 
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kadar lemak, karena lemak berperan sebagai cadangan energi untuk kebutuhan 

lebah. Menurut Sumoprastowo dan Suprapto, 1980 bahwa kadar lemak polen 

sekitar 1-20%. 

Lemak sangat dibutuhkan oleh lebah madu dengan jumlah yang sedikit 

dibandingan protein dan karbohidrat. Lebah madu mendapatkan lemak dari polen. 

Kandungan lemak dari polen bervariasi dari 0,8-18,9% (Black, 2006 disitasi 

Luhur, 2012) . Polen yang dibawa ke dalam sarang akan dicampur dengan nektar 

dan air liur lebah (Widowati, 2013). Kandungan lemak polen secara umum yaitu 

bekisar antara 1,2-3,7%. Menurut Harbert, (1992) disitasi Kuntadi, (2008) bahwa 

komposisi kandungan dan nilai gizi polen sangat bervariasi antara jenis tumbuhan 

dan juga dipengaruhi faktor lingkungan tempat tumbuh.  

Tidak semua jenis tanaman disukai oleh lebah madu. Bunga mempunyai 

sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam warna, bentuk, aroma, 

produksi nektar dan sebagainya. Perbedaan sifat-sifat tersebut menyebabkan daya 

tarik lebah madu terhadap bunga juga berbeda-berbeda (Amir et al., 1986 disitasi 

Sulistyorini, 2006).  

Lebah madu membutuhkan lemak sebagai komponen struktural membran 

sel dan kutikula, lemak juga berfungsi sebagai sumber energi selain dari 

karbohidrat dan yang terpenting lemak digunakan lebah sebagai perkusor hormon 

dan feromon. Feromon sendiri adalah sebuah hormon yang digunakan lebah untuk 

saling berkomunikasi atau semua aktivitas dan tingkah laku lebah dipengaruhi 

oleh hormon tersebut. Polen sangat vital bagi perkembangan otot dan organ dalam 

lebah pekerja, sehingga ketersediaannya sangat menentukan terhadap 

perkembangan dan kondisi kesehatan koloni. Kekurangan polen mengakibatkan 

penurunan jumlah pengeraman anakan, perkembangan lebah yang tidak normal, 

memendekkan umur lebah pekerja, dan penurunan produksi madu (Sihombing, 

2015). 

Fungsi penting lemak lainnya yaitu untuk membantu proses penyerapan 

vitamin (A, D, E dan K), kadar lemak yang rendah dipengaruhi karena 

ketersediaan pakan dari jenis tanaman sedikit khususnya kadar lemak dan 

lingkungan. Lemak merupakan sumber energi selain karbohidrat dan protein, 

lemak berfungsi sebagai penyimpanan energi, sebagai pelindung tubuh dari 
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perubahan suhu, sebagai pelarut beberapa vitamin, sebagai pengangkut vitamin 

yang dapat larut dalam lemak dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari lemak, 

untuk itu salah satu uji kadar lemak polen lebah madu A. cerana (Sumoprastowo 

dan Suprapto, 1980) 

Kadar Protein Polen Lebah Madu A. cerana 

  Berdasarkan hasil analisis kadar protein polen lebah madu A. cerana pada 

(Tabel 2) bahwa kadar protein polen dari yang tertinggi sampai ke yang terendah 

yaitu di desa Teniga memiliki kadar protein 20,57±0,42%, ini dipengaruhi oleh 

keanekaragaman jenis tanaman di lingkungan sekitar, karena tanaman yang paling 

dominan di desa Teniga seperti tanaman aren, kelapa, kopi, kakao, lamtoro dan 

jeruk. Kemudian yang kedua di desa Sigarpenjalin yang memiliki kadar protein 

18,65±1,84%, karena tanaman yang dominan di desa tersebut seperti tanaman 

jagung, singkong, kapuk, sukun, dan markisa. Ketiga didesa Medana yang 

mmiliki kadar protein 16,92±0,53%, tanaman yang paling dominan di desa 

tersebut seperti tanaman jagung, padi, kedelai, pisang, dan melinjo. 

  Lebah madu selain membutuhkan protein tinggi dari polen juga 

membutuhkan sepuluh jenis asam amino esensial. Asam amino esensial artinya 

lebah madu tidak dapat mensintesis asam-asam amino tersebut dan harus 

diperoleh dari makananya. Polen sebagai satu-satunya sumber protein bagi lebah 

madu yang ternyata memiliki kandungan protein polen setiap bunga bervariasi 

(Keller, 2005 disitasi Retno, 2013). Untuk memenuhi kebutuhan protein dan asam 

amino esensial, lebah madu harus mengunjungi semua jenis tanaman berbunga 

(tanaman hutan, perkebunan, pertanian, holtikultura, dan tumbuhan liar) 

(Widianingrum, 2008). 

  Protein dari polen dibutuhkan oleh lebah pekerja muda dalam perubahan 

fisiologisnya seperti maturasi otot terbang, memaksimalkan masa toraks, 

berkembangnya ovarium ratu, serta memperpanjang umur lebah madu. 

Ketersediaan dan kualitas polen bunga juga sangat menentukan perkembangan 

dan kondisi kesehatan koloni terutama bagi jumlah telur, perkembangan larva 

hingga mencapai dewasa, dan produktivitas koloni (Brodschneider, 2010 disitasi 

Widiowati, 2013). 
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  Sebagian besar kebutuhan protein koloni lebah madu diperoleh dari polen. 

Protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh lebah. Pada 

larva lebah, protein ini dapat memperbaiki jaringan tubuh dan menjalankan fungsi 

tubuh lainnya. Sumber protein alami bagi lebah madu di alam hanya dari polen. 

Kandungan protein dalam polen bekisar 6-40% (Tim Karya Tani, 2009). 

  Energi dari makanan dipergunakan selama beristirahat dan bekerja. Untuk 

menghasilkan polen diperlukan protein sangat banyak yang dapat dipenuhi dari 

polen. Makanan ratu dan larva amat tergantung dari hasil polen madu. Oleh 

karena itu pemeliharaan larva yang terbanyak ialah pada musim polen sedang 

berlimpah (Sumoprastowo dan Suprapto, 1980). Polen diperoleh dari bunga yang 

dihasilkan oleh antena sebagai sel kelamin jantan tumbuhan. Polen dimakan oleh 

lebah madu terutama sebagai sumber protein (Lamerkabel, 2011) 

Polen merupakan sel kelamin jantan dari tanaman berbunga, masing-

masing butirnya berisi inti generatif (Morse dan Hooper, 1985 disitasi 

Sulistyorini, 2006). Polen adalah sumber protein utama bagi lebah madu. Polen 

juga merupakan sumber lemak, vitamin dan mineral bagi lebah madu. Lebah 

madu membutuhkan kandungan protein sebanyak 20% per hari dari yang 

dikumpulkan. Oleh karena itu lebah madu harus mengumpulkan polen dari bunga 

satu ke bunga yang lainnya yang berbeda di alam (Situmorang dan Hasanudin, 

2014). Kandungan protein dalam polen tergantung pada asal usul tanamannya. 

Perbedaan kandungan polen juga berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, 

penelitian sebelumnya juga telah menemukan bahwa kandungan protein polen 

dari spesies bunga tanaman yang sama dapat bervariasi tergantung pada faktor 

kondisi tanah, iklim, air dan lain-lain (Cirnu et al., 1969 disitasi Septi, 2014). 

Kandungan protein lebah madu pada kisaran 60% tergolong sangat tinggi. 

Polen sebagai sumber protein bagi lebah madu, polen juga 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 (Pedoman Budidaya Beternak 

Lebah Madu, 2014). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

    Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Jenis pakan dan komposisi kimia polen yang meliputi kadar air, kadar lemak 

dan kadar protein polen lebah madu A. cerana dari ketiga lokasi pengambilan 

sampel memiliki perbedaan. 

b. Kadar air dan kadar lemak polen yang paling tinggi terdapat di desa Medana, 

sedangkan kadar protein polen yang paling tinggi terdapat di desa Teniga. 

Saran 

 Dari hasil penelitian ini dapat disarankan untuk melanjutkan melakukan 

penelitian lanjutan terhadap komposisi polen yang lain, misalnya karbohidrat, 

mineral, dan vitamin. 
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