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INTISARI 

ANALISIS RENTABILITAS USAHA BUDIDAYA LEBAH MADU TRIGONA SP DI 

KABUPATEN LOMBOK BARAT 

Oleh:  

 

ETI KUSMANWATI 

B1D 011071 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rentabilitas usaha budidaya lebah madu 

Trigona sp di Kabupaten Lombok Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survey yang dilakukan terhadap 30 orang peternak. Pemilihan responden 

menggunakan purposive sampling cara pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dianalisis 

dengan analisis input output, Benefit Cost Ratio (BCR), dan Rentabilitas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan kotor dan rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh 

peternak per tahun adalah Rp. 3,064.000 untuk rata-rata pendapatan kotor dan Rp. 1.028.297 

untuk rata-rata pendapatan bersih. Usaha pembudidayaan lebah Trigona sp di Kabupaten 

Lombok Barat layak untuk diusahakan dan dikembangkan secara ekonomis karena rata-rata nilai 

BCR (Benefit Cost Ratio) per tahun adalah sebesar 1.49. Sedangkan untuk Rentabilitas usaha 

sebesar 49.34%, hal ini menunjukkan bahwa usaha budidaya lebah madu Trigona sp cukup 

menguntungkan sementara suku bunga bank yang berlaku saat sekarang yaitu 5.6% per tahun.  
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF RENTABILITY BUSINESS TRADE HONEY BEE 

 TRIGONA SP IN WEST LOMBOK REGENCY 

 

By: 

 

 

ETI KUSMANWATI 

B1D011071 

 

 

This study aims to determine the rentability of Trigona Sp honey bee cultivated in West 

Lombok regency.The method used in this study is a survey method of 30 farmers as respondents 

by using purposive sampling. The data collected were analyzed by input output analysis, Benefit 

Cost Ratio (BCR), and Rentability. The results show that the average gross income and average 

net income earned by farmers per year is Rp. 3.064.000 for average gross income and Rp. 

1,028,297 for the average net income. Trigona sp business in West Lombok regency is feasible 

to be cultivated and developed economically because the average value of BCR (Benefit Cost 

Ratio) per year is 1.49. As for the business protability of 49.34%, indicates that the business of 

Trigona sp honey bee is profitable company with the  

current bank interest rate of 5.6% per year.s 
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PENDAHULUAN 

 

Latar belakang 

Indonesia dikenal memiliki potensi yang 

cukup besar dalam pengembangan perlebahan 

yang berupa kekayaan sumber daya alam hayati 

seperti berbagai jenis lebah asli indonesia dan 

aneka ragam jenis tumbuhan sebagai sumber pakan 

lebah dan  kondisi agroklimat  tropis yang  

menunjang bagi aktivitas lebah. 

Indonesia juga merupakan negara agraris 

yang sebagian besar terdiri dari daratan  meliputi 

hutan, perkebunan, tanaman sayuran, tanaman 

pangan, dan semak belukar yang mampu 

menyediakan sumber pakan bagi lebah. Potensi 

tanaman tersebut didukung iklim tropis yang 

memungkinkan tersedianya bunga sepanjang 

tahun. 

Usaha budidaya lebah Trigona Sp telah 

dikenal dan dilakukan oleh masyarakat di kawasan 

pedesaan. Usaha budidaya lebah Trigona Sp di 

kawasan pedesaan bisa dilakukan oleh masyarakat 

sebagai mata pencaharian. Usaha ini memerlukan 

biaya produksi rendah, namun dapat memberikan 

kontribusi pendapatan yang cukup tinggi. 

Pengembangan usaha lebah Trigona Sp dapat 

dijadikan sebagai suatu peluang bisnis yang 

mempunyai prospek bagus. Hal ini dapat terlihat 

dari hasil usaha budidaya Trigona Sp anatara lain 

madu, lilin, dan propolis (Sabir, 2009). 

Hasan (2010) menyatakan, bahwa 

kelebihan lebah ini merupakan lebah tanpa sengat 

dengan hasil utama propolis, madu dan polen. 

Propolis yang dihasilkan dapat digunakan oleh 

lebah sebagai mekanisme pertahanan, media untuk 

mensterilkan sarang dari organisme pengganggu 

seperti bakteri, cendawan dan virus. Manfaat lain 

propolis yaitu sebagai obat yang dapat 

menyembuhkan berbagai macam penyakit manusia 

karena mengandung antioksidan vitamin C tinggi 

yaitu flavonoid. Hasil riset membuktikan bahwa 

kadar flavonoid propolis lebah Trigona Sp 

mencapai 4%, propolis A. cerana, mellifera dan 

dorsata 1,5%. Kadar flavonoid mempengaruhi 

proses penyembuhan penyakit, semakin tinggi 

kandungan flavonoid dalam propolis maka 

penyembuhan penyakit berpotensi tinggi. 

Lebah Trigona Sp merupakan lebah asli 

dari Asia dari genus Trigona Sp berwarna hitam 

dengan ukuran paling kecil diantara semua jenis 

lebah. Koloni lebah Trigona Sp terdiri dari lebah 

ratu, lebah pekerja, lebah pejantan, telur dan 

sarang. Petani lebah madu di Pulau Lombok 

membudidayakan lebah madu Trigona Sp secara 

tradisional. Petani menempatkan stup-stup pada 

pohon di kebun atau di sekeliling rumah. Namun 

dalam pembuatan stup petani lebah masih 

menggunakan kayu yang bermacam-macam 

dengan ukuran yang berbeda, sehingga potensi 

madu per stup belum diketahui secara pasti. 

Diduga jenis kayu yang dipakai untuk pembuatan 

kotak lebah dapat mempengaruhi jumlah produksi 

madu. 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode survei di Kabupaten 

Lombok Barat. Sebagai objek penelitian adalah 

masyarakat petani/peternak yang memelihara lebah 

Trigona Sp dan memiliki pengalaman minimal 

lima tahun. 

 

 



Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Desember 2017 sampai Januari 2018 di Kabupaten 

Lombok Barat. 

Cara Pengambilan Sampel 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif. Metode ini dilakukan 

dengan mengumpulkan data, menyusun, 

menganalisis, menginterpretasikan, dan akhirnya 

menarik kesimpulan (Anonim, 2005). Penelitian 

ini mengambil data dengan menggunakan teknik 

wawancara dan observasi langsung kepada 

responden dengan menggunakan kuisioner yang 

telah dipersiapkan. Keterbatasan informasi yang 

diperoleh dalam metode ini akan dilengkapi 

dengan data sekunder. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini 

diambil secara purposive, dengan pertimbangan 

bahwa pada kecamatan tersebut terdapat jumlah 

koloni terbanyak dibandingkan dengan kecamatan-

kecamatan lainnya. Kecamatan yang terpilih 

adalah Kecamatan Gunung sari, Kecamatan 

Narmada, dan Kecamatan Lingsar. Selanjutnya 

dengan prinsip yang sama, dari masing-masing 

kecamatan diambil satu desa sampel yang banyak 

memiliki koloni trigona sp, yaitu Desa Buwun 

Sejati, Desa Karang Bayan, dan Desa Guntur 

Macan Kecamatan Gunung sari.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian 

ini meliputi umur, jumlah tanggungan keluarga, 

pendidikan, pengalaman beternak lebah madu dan 

jumlah kepemilikan koloni lebah madu Trigona sp.  

Kelompok Umur Responden  

Dan dapat dilihat umur rata-rata mean, modus, dan 

median dari umur responden tersebut yaitu: 

 Mean, untuk mencari nilai mean misalkan 

data 40, 36, 33, 50, 45, 37, 42, 30, 30, 36, 29, 48, 

40, 31, 50, 27, 55, 29, 29, 29, 29, 40, 35, 40, 35, 

35, 40, 52, 40, 42. kemudian dijumlahkan = 1134. 

Sekarang bagi hasil penjumlahannya, 1134 dengan 

jumlah data 30. 1134/30 = 37,80. 

Median misalkan, datanya adalah seperti 

pada data median di atas. Urutkan angka tersebut 

mulai dari yang kecil hingga yang besar, menjadi: 

27, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 33, 35, 35, 36, 

36, 37, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 42, 42 ,45, 48, 

50, 50, 52, 55. Ditemukan data tengah dari data 

tersebut yaitu 36 dan 37. Jumlahkan 73, kemudian 

dibagi dengan 2 sehingga mediannya adalah 36,5. 

Modus, dari data di atas sudah diurutkan 

mulai dari data terkecil hingga terbesar yang dicari 

adalah angka yang paling banyak muncul. Dalam 

data ini angka yang paling banyak muncul yaitu 

40. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa 

sebagian besar peternak responden usaha budidaya 

lebah madu Trigona sp berada pada kelompok 

umur 31-40 tahun, yaitu sebanyak 14 orang 

(46,7%). Dari seluruh responden diketahui 

mempunyai umur rata-rata 37,80 tahun sehingga 

peternak yang berada di Kabupaten Lombok Barat 

termasuk dalam kategori umur produktif sehingga 

diharapkan responden bisa menghasilkan 



produktifitas usaha yang tinggi. Rincian data 

mengenai umur peternak responden dapat dilihat 

dalam Tabel 2. 

Tabel 2 :Komposisi Umur Peternak Lebah Madu di 

Kabupaten Lombok Barat 

No 
Kelompok Umur 

(Tahun) 

Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 21-30 8 26,7 

2 31-40 14 46,7 

3 41-50 6 20 

4 >50 2 6,6 

Jumlah 30 100 

Sumber  :Data Primer Diolah   

Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah tanggungan keluarga merupakan 

keseluruhan orang yang berada dalam satu rumah 

yang menjadi tanggungan kepala keluarga.Jumlah 

tanggungan keluarga mempengaruhi tingkat 

produksi dan pendapatan. Semakin banyak jumlah 

tanggungan keluarga maka semakin tinggi biaya 

yang harus ditanggung oleh kepala keluarga. 

Namun hal ini dapat diimbangi dengan 

ketersediaan tenaga kerja yang lebih besar yang 

bersumber dari dalam keluarga. Apabila semua 

anggota semua masih di bawah umur angkatan 

kerja, maka beban biaya yang harus ditanggung 

kepala keluarga semakin besar. 

Hasil penelitian bahwa responden yang 

mempunyai tanggungan 3-4 orang menepati urutan 

tertinggi sebanyak 20 responden (66,7%), selain 

itu 4 responden (13,3%) yang mengatakan 

menanggung ≥ 4 orang dan selebihnya 6 

responden (20%) hanya menanggung 1-2 orang. 

Rincian jumlah tanggungan keluarga peternak 

responden rata-rata pada Tabel 3. 

Tabel 3 : Jumlah Tanggungan Keluarga Responden 

Peternak Lebah Madu di      Kabupaten 

Lombok Barat 

No 
Jumlah 

Tanggungan 

(Orang) 

Jumlah 

Responden 

(Orang) 

Persentase 

 (%) 

1 
1-2 

6 20 

2 
3-4 

20 66,7 

3 
>4 

4 13,3 

Jumlah 30 100 

Sumber : data primer diolah 

Tingkat Pendidikan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peternak lebah madu pada umumnya pernah 

memperoleh pendidikan formal. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 

Tabel 4 :Tingkat Pendidikan Peternak Responden 

Lebah Madu di Kabupaten Lombok Barat 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 Tamat SD 9 30 

2 Tamat SMP 7 23,3 

3 Tamat SMA/SMK 13 43,3 

4 D3/S1 1 3,4 

Jumlah 30 100 

Sumber : data primer diolah 

Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa 

peternak lebah madu yang tamat SD sebanyak 9 

orang (30%), tamat SMP sebanyak 7 orang 

(23,3%), tamat SMA/SMK sebanyak 13 orang 

(43,3%), dan tamat D3/S1 sebanyak 1 orang 

(3,4%). Hal ini menunjukan bahwa tingkat 

pendidikan peternak lebah madu pada umunya 

relatif tinggi. Keadaan ini dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan peternak responden dalam 

mengelola usahanya, sehingga dapat berpengaruh 

juga terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh. 

Pengalaman Berternak 

Pengalaman membudidayakan lebah madu 

Trigona sp yang dimaksudkan dalam penelitian ini 

adalah lamanya responden menggeluti kegiatan 

usaha budidaya lebah madu Trigona sp. Selain 



umur dan pendidikan, yang sangat berpengaruh 

dalam peningkatan mutu madu adalah pengalaman 

membudidaya dan nilai rata-rata yang didapat 

dalam pengalaman peternak responden adalah 

sebesar 3.47. Semakin berpengalaman seorang 

peternak, maka akan semakin mengerti tentang 

seluk-beluk pemeliharaan dan hal-hal yang 

mempengaruhi peningkatan produktivitas lebah 

madu. Rincian pengalaman peternak responden per 

orang per tahun dapat dilihat pada tabel 5.  

Tabel 5 :Pengalaman Peternak Responden 

Membudidayakan Lebah Madu Trigona 

sp di Kabupaten Lombok Barat. 

No 

Pengalaman 

Beternak 

(Tahun) 

Jumlah 

Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 1-3 17 56,66 

2 4-5 13 43,34 

3 >5 - - 

Jumlah 30 100 

Sumber  : data primer diolah  

Tabel 5 di atas menunjukkah bahwa 17 orang 

(56,66%) peternak lebah madu memiliki 

pengalaman 1-3 tahun dan 13 orang (43,34%) 

memiliki pengalaman beternak 4-5 tahun. 

Jumlah Pemilikan Stup (koloni) 

Jumlah kepemilikan stup mempunyai niali rata-

rata mean, median, dan modus seperti: 

Mean, untuk mencari nilai mean misalkan 

data 20, 14, 16, 35, 30, 30, 30, 35, 25, 25, 20, 15, 

15, 20, 20, 15, 15, 25, 25, 20, 17, 20, 15, 15, 18, 

25, 15, 15, 15, 15, kemudian dijumlahkan = 620. 

Sekarang bagi hasil penjumlahannya, 620 dengan 

jumlah data 30. 620/30 = 20.67. 

Median, untuk mendapat nilai median 

diurutkan data mulai dari nilai yang keci sampai 

dengan yang besar seperti, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 

15, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 20, 20, 20, 

20, 25, 25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, 35, 35, lalu 

ditemukan data tengah 20 dan 20 jumlahkan 

menjadi 40, kemudian dibagi 2 sehingga medianya 

adalah 20. 

Modus, untuk mencari nilai rata-rata modus 

dari data yang sudah diurutkan mulai dari angka 

yang paling kecil sehingga angka yang paling 

besar. Dalam data ini angka 15 muncul paling 

banyak sehingga merupakan modusnya. 

 

Tabel 6 :Jumlah Kepemilikan Koloni 

diKabupaten Lombok Barat. 

No 
Jumlah 

(Koloni) 

Jumlah 

Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

1 1-20 20 66,67 

2 21 – 30 8 26,67 

3 31 – 50 2 6,66 

Jumlah 30 100 

Sumber  : data primer diolah  

Tabel 6 menunjukkan bahwa peternak 

lebah madu yang memiliki jumlah koloni sebanyak 

20 orang (66,67%), jumlah koloni sebanyak 8 

orang (26,67%), jumlah koloni sebanyak 2 orang 

(6,66%). Hal ini menunjukan bahwa tingkat 

kepemilikankoloni lebah madu pada umunya 

relatif tinggi. 

Analisis Biaya dan Pendapatan Usaha 

Budidaya Lebah Madu Trigona sp 

A. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan keseluruhkan 

biaya yang dikeluarkan oleh peternakan lebah 

madu, yang dikelompokan menjadi biaya tetap 

(Fixed Cost) dan biaya tidak tetap (Vriabel Cost). 

Biaya Tetap (Fixed Cost) 

Dalam usaha peternakan lebah madu, yang 

termaksud biaya tetap adalah biaya penyusutan 

bedengan, penyusutan stup, dan penyusutan alat-

alat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

biaya tetap yang dikeluarkan oleh masing-masing 



peternak responden per orang per tahun 

Rp.1.096.286. Rincian rata-rata jumlah biaya 

penyusutan bedengan, stup, dan alat-alat dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7 :Biaya Penyusutan Bedengan, Stup dan 

Alat-alat Pada Usaha Lebah Madu 

Trigona sp per orang per Tahun di 

Kabupaten Lombok Barat 

No 
Komponen Biaya 

Tetap 

Biaya Rata-

rata 

(Rp/Tahun) 

Persentase 

(%) 

1 Penyusutan 

Bedengan 605,278 55 

2 Penyusutan Stup 453,056 42 

3 Penyusutan 

Peralatan 37,953 3 

Jumlah 1.096,286 100 

Sumber: data primer diolah 

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa biaya 

tetap terbesar yang dikeluarkan oleh peternak 

lebah madu adalah peyusutan bedengan, yaitu 

mencapai (55%) kemudian diikuti oleh biaya 

penyusutan stup (42%) dan biaya peralatan (3%). 

Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 

Biaya tidak tetap (Variable Cost) 

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh peternak 

responden yang meliputi biaya koloni dan botol 

kosong dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8 :Rata-rata Jumlah Biaya Variabel Pada 

Usaha Lebah Madu per Orang per 

Tahun di Kabupaten Lombok Barat 

No 

Komponen 

Biaya 

Variabel 

Biaya Rata-

rata 

(Rp/Tahun) 

Persentase (%) 

1 Koloni 
141,833 80 

2 Botol Kosong 
35,583 20 

3 Pakan 
- - 

Jumlah 177.416 100 

Sumber: data primer diolah 

Tabel 8 menunjukkan bahwa biaya tidak 

tetap yang terbesar adalah rata-rata biaya 

pembelian koloni yaitu sebesar Rp.141,833 atau 

(80%), dan rata-rata pembelian botol kosong 

sebesar Rp. 35,583 atau (20%). Pada peternak 

lebah madu tidak terlalu membutuhkan pakan 

tambahan dan obat- obatan sehingga biaya variabel 

yang dikeluarkan tidak terlalu besar. 

Biaya Produksi Total 

Biaya total produksi (Total Cost) adalah 

keseluruhan biaya yang dikeluarkan, baik berupa 

biaya tetap  (Fixed Cost) maupun berupa biaya 

tidak tetap (Variable Cost). 

Berdasarkan hasil analisis dari setiap 

komponen biaya tetap dan tidak tetap, diperoleh 

rata-rata biaya total yang dikeluarkan oleh 

peternak responden adalah sebesar Rp.2,035,703. 

Rincian rata-rata biaya total produksi dapat dilihat 

pada Tabel 9. 

Tabel 9 : Rata-rata Biaya Produksi Total Per tahun 

Per Orang Pada Usaha Budidaya Lebah Madu 

Trigona sp di Kabupaten Lombok Barat 

No Jenis Biaya 
Biaya Rata-rata 

(Rp/Tahun) 

Persentase 

(%) 

1 Biaya Tetap 1.096.286 54 

2 Biaya Tidak 

Tetap 939.417 46 

Jumlah 2.035.703 100 

Sumber: data primer diolah  

Tabel 9 terlihat bahwa rata-rata biaya tetap 

lebih besar, yaitu  Rp.1.096.286,-(54%) dari biaya 

tidak tetap, yaitu sebesar Rp. 939.417,-(46%) dari 

seluruh biaya produksi. Sistem pemeliharaan yang 

masih tradisional sehingga usaha kecil lebah madu 

tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 

 

Pendapatan Kotor 



Rincian rata-rata pendapatan kotor dapat 

dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rata-rata Pendapatan Kotor Per tahun 

Per Orang Pada Usaha Budidaya 

Lebah Madu Trigona sp di Kabupaten 

Lombok Barat 

No Jenis Biaya 

Biaya Rata-

rata 

(Rp/Tahun) 

Persentase 

(%) 

1 Jumlah Madu Awal 

(Rp/Tahun) 16 36 

2 Harga Yang Dijual 

(Rp/Tahun) 190.000 64 

Jumlah 3.064000 100 

 

Jenis produksi yang dapat dihasilkan oleh 

lebah madu Trigona sp selain madu adalah pollen, 

royal jelly, malam (lilin lebah), dan propolis 

namun hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 

peternak madu di Kabupaten Lombok Barat hanya 

memproduksi madu saja. Rata-rata produksi madu 

setiap peternakan lebah madu adalah 16 botol 

dengan ukuran satu botol 500 ml setiap tahun. 

Produksi tersebut berasal dari rata-rata 

kepemilikan stup/koloni, yaitu rata-rata 20,67 

koloni per responden. 

Harga jual madu di Kabupaten Lombok 

Barat adalah rata-rata  Rp.190.000, per botol, 

dengan kemudianpendapatan kotor peternak di 

daerah penelitian adalah rata-rata sebesar 

Rp.3.064.000 per peternak per tahun. Pendapatan 

kotor dalam penelitian ini hanya dihitung dari hasil 

penjualan madu (Lampiran 8). 

B. Pendapatan Bersih 

Rata-rata rincian Pendapatan Bersih dapat kita 

lihat pada tabel 12: 

Tabel 12.Rata-rata Biaya Pendapatan Bersih Per 

tahun Per Orang Pada Usaha Budidaya 

Lebah Madu Trigona sp di Kabupaten 

Lombok Barat 

No Jenis Biaya 

Biaya Rata-

rata 

(Rp/Tahun) 

Persentase 

(%) 

1 Total pendapatan 

kotor (Rp/Tahun) 3,064,000 30 

2 Total biaya produksi 

(Rp/Tahun) 2,035,703 70 

Jumlah 1,028,297 100 

 

Pendapatan bersih usaha membudidaya 

lebah madu Trigona Sp diperoleh dari hasil 

pengurangan antara  pendapatan kotor yang 

diperoleh peternak dengan total biaya produksi 

yang dikeluarkan. Adapun rata-rata pendapatan 

bersih yaitu sebesar Rp.1.028.297 per orang per 

tahun (Lampiran 9). 

Rata-rata pendapatan bersih yang diterima 

oleh peternak responden ini relatif tinggi bila 

dibandingkan dengan besarnya rata-rata biaya 

produksi yang dikeluarkannya. Hal ini disebabkan 

olehharga jual madu yang tinggi, sementara biaya 

produksi yang dikeluarkan oleh peternak relatif 

rendah, yaitu untuk biaya penyusutan bedengan, 

peralatan, stup, dan biaya variabel (koloni dan 

botol). 

Memperhatikan pendapatan bersih yang 

diterima oleh peternak lebah madu tersebut, maka 

usaha peternakan lebah madu di Kabupaten 

Lombok Barat ini dapat dikatakan berhasil, dan 

untuk selanjutnya sangat layak untuk 

dikembangkan. 

C. Kelayakan Usaha 

Suatu usaha mempunyai efisiensi yang 

tinggi bila dalam pengelolaannya mampu menekan 

biaya-biaya produksi yang dikeluarkan dan dapat 

menghasilkan produksi yang tinggi dengan harga 

yang baik. 



Dari hasil analisis terhadap semua biaya 

yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima 

dari usaha peternakan lebah madu akan dapat 

diketahui tingkat kelayakan usaha tersebut dangan 

menggunakan pendekatan “Benefit Cost Ratio” 

Dari analisis tersebut diperoleh BCR 

sebesar 1.49, Yang berarti pengelolaan usaha 

peternakan lebah madu di Kabupaten Lombok 

Baratlayak untuk diusahakan dan dikembangkan 

(Lampiran 9). 

D. Rentabilitas  

Hasil analisis rentabilitas menujukkan, 

bahwa usaha budidaya lebah madu di Kabupaten 

Lombok Barat cukup menguntungkan dengan 

persentase keuntungan sebesar 49.34% per orang 

per tahun, sementara suku bunga bank yang 

berlaku saat sekarang yaitu sebesar 5,6% per 

tahun. Hal ini berarti bahwa, menginvestasikan 

uang pada usaha budidaya lebah madu Trigona sp 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

penyimpanannya di bank, baik dalam bentuk 

deposito ataupun dalam bentuk tabungan biasa 

(Lampiran 9). 

1. Modal 

Di daerah penelitian usaha membudidaya 

lebah madu Trigona Sp sudah berjalan sangat 

lama, dan membudidaya lebah sudah merupakan 

kebiasaan turun temurun yang diturunkan oleh 

orang tua peternak sebelumnya. Untuk 

menjalankan usaha membudidaya lebah, para 

peternak di daerah penelitian pada umumnya 

menggunakan modal sendiri. 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat 

dikatakan bahwa ketersediaan modal para peternak 

responden di Kabupaten Lombok Barat cukup 

tersedia. Hal ini disebabkan karena modal yang 

diperlukan tidak terlalu besar. 

 

2. Ketersediaan Koloni 

Di daerah penelitian para peternak 

umumnya tidak terlalu sulit dalam mencari koloni 

lebah Trigona Sp/bakalan untuk dipelihara. Para 

peternak bisa mencari di hutan yang ada disekitar 

tempat mereka tinggal dan bisa juga membeli di 

peternak lain. 

3. Ketersediaan Lahan, Bedengan dan Stup 

Sruktur stup lebah Trigona sp berbeda 

dengan stup lebah lainnya. Ruangan dalam stup 

lebah Trigona Sp tidak bersekat-sekat. Namun 

lebah Trigona Sp menempatkan telur, madu, 

propolis, beebread secara terpisah. 

Di daerah penelitian lahan usaha yang 

digunakan untuk beternak lebah Trigona Sp adalah 

sebagian besar lahan milik sendiri. Lahan tersebut 

dapat berupa lahan pekarangan, lahan perkebunan, 

dan sebagainya. 

4. Ketersediaan Pakan 

Pada musim hujan, produksi nektar kurang 

tersedia. Hal ini karena nektar tersiram air hujan 

sehingga gula menjadi hanyut sehingga dapat 

berpengaruh terhadap produksi madu yang akan 

dihasilkan oleh lebah tersebut, jika pakannya 

banyak maka produksi madunya banyak. 

5. Ketersediaan Tenaga Kerja 

Sistem budidaya yang masih tradisional 

sehingga peternak tidak terlalu membutuhkan 

tenaga kerja. 

6. Kesehatan Lebah 

Kesehatan lebah Trigona Sp yang 

dibudidayakan tidak terlalu dihawatirkan karena 

menurut para peternak di Kabupaten Lombok 

Barat Trigona Sp yang mereka budidaya tidak 

terlalu sering diserang penyakit, hanya saja ada 

beberapa hama pengganggu yang bisa membuat 

koloni terusik atau merasa terganggu dengan 

keberadaannya salah satunya adalah semut. 



Semut secara alami terdapat dimana-mana. 

Bila jumlahnya sedikit, kehadiran semut tidak 

banyak mengganggu. Sebaliknya, bila jumlahnya 

banyak, semut akan menjadi hama bagi lebah. 

Pada serangan yang berat, lebah akan hijrah. 

Untuk mencegah serangan semut, biasanya 

mengoleskan oli pada kaki bedengan, dan 

membersihkan lingkungan sekitar bedengan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Besar nilai rentabilitas sebesar 49.34% per 

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha 

budidaya lebah madu Trigona Sp di 

Kabupaten Lombok Barat sangat layak 

untuk diusahakan. 

2. Besar nilai biaya yang diperoleh oleh 

peternak per tahun per orang dari usaha 

budidaya lebah madu Trigona Sp adalah 

rata-rata Rp. 2,035,703 dan untuk 

pendapatannya rata-rata sebesar Rp. 

3,064,000 per orang per tahun. 
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