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RINGKASAN (SUMMARY) 

 
Pengembangan usaha peternakan lebah madu di pulau Lombok merupakan 

salah satu usaha potensial untuk dikembangkan,  karena  memiliki areal hutan yang 
cukup luas, memiliki kondisi agroklimat tropis dengan beraneka ragam jenis tumbuhan 
sebagai sumber pakan lebah. Pemeliharaan lebah madu juga tidak hanya menguntung-
kan secara ekonomis, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, sekaligus 
menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan.  

Usaha inovasi dan kreatif dalam pengolahan potensi sumber daya alam yang 
ada tentunya harus digerakkan secara terpadu dengan mengembangkan berbagai bentuk 
usaha inovasi dengan malakukan penelitian terapan (aplikatif) untuk mendo-rong 
pergerakan roda perekonomian desa. Beberapa kegiatan usaha yang dapat dipadu-kan 
untuk mengoptimalkan produksi unggulan guna meningkatkan kesejahteraan kaum 
petani di pedesaan, antara lain: usaha budidaya lebah madu, jamur tiram putih dan 
tanaman sayur dan buah (hortikultura) bernilai ekonomis tinggi. 

Ketiga kegiatan tersebut belum pernah dilakukan secara terpadu guna 
meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga perlu dicarikan model pengembangan 
usaha secara terintegrasi satu sama lainnya. Untuk itu telah dilakukan penelitian 
terapan tentang “Model pengembangan usaha inovatif beternak  lebah madu secara 
terpadu untuk meningkatkan produk unggulan lokal pulau lombok” 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: (1) untuk 
menemukan model teknologi usaha inovasi beternak lebah madu dengan memadukan 
sumber pakan lebah bernilai ekonomis tinggi dan pengolahan limbah pertanian untuk 
budidaya pakan lebah, (2) meningkatkan kesejahteraan kaum petani di pedesaan 
dengan usaha terpadu bertenak lebah madu, budidaya papaya dan jamur tiram putih, (3) 
mening-katkan produk unggulan madu local dan olahannya. 

Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan percobaan 
langsung (action research) yang melibatkan masyarakat (Partisipatory).  Kegiatan 
penelitian tahun pertama ini adalah budidaya lebah madu yang dipadukan dengan 
budidaya tanaman buah atau sayur dan jamur tiram putih. Pada tahun kedua meliputi 
diversifikasi produk olahan dan pengembangan serta perluasan anggota kelompok 
usaha.  Penelitian dilakukan di Desa Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten 
Lombok Barat mulai bulan Juli hinggga Desember 2012. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat ekonomi masyarakat yang 
terlibat dalam kegiatan penelitian ini lebih baik daripada sebelumnya, yaitu adanya 
penambahan income sebesar Rp 1.629.000 untuk peternak lebah di sawah, Rp 787.000 
untuk peternak lebah di pekarangan, dan Rp 5.037.980 untuk budidaya jamur tiram 
selama 4 bulan efektif. (2) Model budidaya lebah madu klanceng di sawah lebih 
meningkatkan produksi madu dibandingkan dengan budidaya di pekarangan; (3) Model 
pengembangan usaha inovatif beeternak lebah madu secara terintegrasi dengan 
budidaya jamur tiram dan tanaman sumber pakan lebah dapat merubah pendapatan 
masyarakat nenuju lebih baik; (4) terbentuknya kelompok usaha beternak lebah 
klanceng dan budidaya jamur tiram serta pupuk organik. (5) Diperoleh teknologi 
beternak lebah madu di persawahan dengan hasil yang lebih tinggi daripada beternak di 
pekarangan. 

 

 


