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ABSTRAK 
Ketersediaan lahan agroforestri yang ada di NTB dengan keragaman jenis tanaman penyusun 
menghasilkan nektar dan polen sebagai sumber pakan lebah yang bersifat berkelanjutan cocok 
dijadikan sebagai lokasi pengembangan budidaya lebah madu.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui jenis tanaman sumber pakan lebah, spesifikasi madu dari polen dan kandungan protein 
polen berdasarkan sumber pakan lebah T.clypearis dilahan agrofrestri. Penelitian dilakukan melalui  
tiga tahap yaitu (I) Budidaya Lebah Madu T.clypearis dan identifikasi jenis tanaman sumber pakan 
lebah dengan metode sistematik sampling, (II) Tahap identifikasi polen tanaman di lahan agroforestri 
dan di dalam stup menggunakan metode Asetolisis, (III) Tahap analisis kandungan protein polen 
menggunakan metode kjedhal. Hasil penelitian teridentifikasi 10 jenis polen sebagai pakan lebah 
T.clypearis di lahan agroforestri yaitu Pepaya, Dadap, Rambutan, Kemiri, Kelapa, Mangga, Cokelat, 
Kopi, Kembang sepatu, dan Alpukat. Terdapat dua jenis madu yang teridentifikasi, yaitu madu poliflora 
dan monoflora. Madu yang dihasilkan pada stup satu merupakan jenis madu polifora karena terdiri dari 
beraneka ragam jenis polen dengan persentase yang kecil, mengandung 16,8 % protein. Stup 2 
termasuk jenis monoflora yang didominasi polen kopi (93%) dengan kandungan protein 17,31 %, 
dispesifikasikan sebagai madu kopi. Stup 3 termasuk jenis monoflora yang didominasi polen pepaya  
(98%), kandungan protein 12,08 % sehingga dispesifikasikan sebagai madu pepaya. 

Kata kunci : Agroforestri, Polen, Trigona clypearis., Pakan lebah. 

ABSTRACT 

The availability of agroforestry in West Nusa Tenggara with diversity of kinds of compiler plants that 
produced nectar and pollen as feed of bees that is sustainable is suitable as the location for the 
development of beekeeping. The purpose of this study is to determine the type of plants as source of 
food for bees, honey specification bared on pollen consumed and pollen protein content based on ford 
source in Agroforestry land. The study was conducted through three stages, i.e (i) Cultivation of Honey 
Bees T.clypearis and identifying the type of plants as food source of bees with systematic sampling 
method, (II) The identification phase of pollen plants in agroforestry area and in the stup using 
Asetolisis, (III) Phase of analysis of pollen protein content using kjedhal method. The results of the 
study identified 10 types of pollen as the food of T.clypearis bees in agroforestry area i.e Papayas, 
Dadap, Rambutan, Pecan, Coconut, Mango, Chocolate, Coffee, Hibiscus, and Avocado. There are two 
types of honey identified, i.e poliflora and monoflora honey.  Honey produced from bee hive 1 is 
categoriese ar polyflora type due to its variour source of pollens and contains 16,8 % of protein.Honey 
produced from bee hive 2 is categoriese ar monoflora dominated by pollen from Coffe (93%) and 
contain  17.31% of protein, specified as coffee honey. Honey produced from bee hive  3 is can ar  
monoflora dominated by pollen from Papaya (98%), and countain 12.08% of protein so, that is specified 
as Papaya honey. 

Key Words: Agroforestry, Pollen, Trigona clypearis, Feed of bees 
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PENDAHULUAN 

Provinsi  Nusa Tenggara Barat (NTB) 
sebagai salah satu provinsi di kawasan timur 
Indonesia memiliki luas wilayah daratan seluas 
2.015.315 ha. dengan kawasan hutan seluas 
1.071.722,83  ha. Keberadaan sumber daya 
hutan di Provinsi NTB menyimpan potensi 
kekayaan dan keanekaragaman hayati yang 
tentunya memiliki peranan strategis dalam 
menunjang kondisi lingkungan  hidup maupun 
sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pada 
tahun 2009-2013 laju kerusakan hutan Provinsi  
NTB setiap tahun dapat mencapai 20.000 ha. 
Laju kerusakan hutan yang  kian  tak terkendali 
menyebabkan lahan terdegradasi sehingga 
dilakukan rehabilitasi lahan dengan model 
pengelolaan menerapkan sistem agroforestri 
(BPDAS, 2012). 

Perkembangan sistem agroforestri 
yang  dipraktekkan oleh petani HKm di NTB 
hingga saat ini cukup efektif sebagai solusi 
sosial, ekonomi, dan ekologi dalam 
pengelolaan sumberdaya hutan berbasis 
masyarakat (BPDAS, 2012). Selama  ini sistem 
yang dikembangkan oleh petani NTB masih 
pada sistem tanaman saja belum ada efektifitas 
peningkatan nilai tambah agroforestri melalui 
pengintegrasian komponen lainnya seperti 
lebah madu (apikultur), perikanan (silvofishery), 
dan sebagainya.  

Sistem  agroforestri yang 
dikembangkan dalam lahan HKm NTB adalah 
dengan menanami berbagai jenis tanaman 
kayu, MPTs (Multi purpose trees species), dan 
tanaman semusim. Sebagaian besar tanaman-
tanaman yang terdapat dilahan agroforestri 
sebagai tanaman penyusun sistem agroforestri 
merupakan sumber pakan bagi lebah sehingga 
memenuhi salah satu kriteria lokasi yang cocok 
untuk dikembangkan budidaya perlebahan 
(apikultur) untuk peningkatan nilai tambah 
produktifitas lahan. Menurut Samadi (2010), 
Bunga dari tanaman-tanaman tersebut 
mengandung nektar dan polen yang sangat 
berpengaruh dalam produksi madu yang akan 
dihasilkan oleh lebah madu. 

Jenis  Trigona sp merupakan salah 
satu lebah tanpa sengat yang sedang tren 
dibudidayakan di NTB. Hingga saat ini di NTB 

teridentifikasi  memiliki 2 jenis lebah Trigona sp 
yaitu Trigona clypearis dan Trigona  sapiens 
(BPTHHBK, 2012 dalam Krisnawati, 2013). 
Trigona  sapiens ditemukan di Lendang  
nangka (Kab. Lombok timur) dan Karang 
Bayan (Kab. Lombok Barat), sedangkan trigona 
clypearis ditemukan  di Sira Lauk (Kab. 
Lombok Utara), Sengkukun (Kab. Lombok 
Utara), dan Karang  Bayan (Kab. Lombok 
Barat). Lebah Trigona sp dapat memiliki nilai 
jual yang tinggi, tidak tergantung musim 
pembungaan, selain itu lebah mudah 
beradaptasi sehingga mudah dalam 
membudidayakannya (Riendriasari, 2013). Dari 
dua jenis tersebut Trigona clypearis merupakan 
jenis yang banyak dibudidayakan  di NTB. 

Ketersediaan  lahan agroforestri yang ada 
di NTB dengan berbagai keragaman jenis 
tanaman memungkinkan menyediakan nektar 
dan polen sebagai sumber pakan lebah  yang 
melimpah dan bersifat berkelanjutan serta tidak 
mengenal musim panceklik  (Alex, 2012). 
Potensi tanaman  pakan yang ada di lahan 
agroforestri cukup beragam, tetapi belum ada 
informasi tentang  jenis-jenis   tanaman 
berbunga yang disenangi lebah  Trigona sp  
(Rusfidra, 2006  dalam Dera 2014). Hal 
tersebut ditambahkan oleh pernyataan 
Widowati (2013) bahwa umumnya semua 
tanaman berbunga merupakan sumber pakan 
lebah karena bunga adalah penghasil polen. 
Polen merupakan sumber makanan yang 
berfungsi sebagai sumber protein oleh karena 
itu, informasi tentang tanaman-tanaman 
sumber pakan lebah sangat diperlukan untuk 
meningkatkan produksi lebah madu. Oleh 
karena itu perlu di lakukan penelitian 
Identifikasi jenis polen sebagai sumber pakan 
lebah Trigona sp di lahan agroforestri,  agar 
jenis   madu dapat dispesifikasikan sesuai 
polen yang  dikandung. Hal ini bertujuan untuk 
menyesuaikan tanaman   yang ditanam petani 
dilahan agroforestri  sesuai dengan kebutuhan  
pengembangan budidaya  lebah Trigona sp. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui jenis tanaman sumber pakan lebah 
Trigona sp di lahan agrofrestri dan spesifikasi 
madu dari jenis  polen dan kandungan protein 
polen berdasarkan sumber pakan  lebah  
Trigona sp dilahan agrofrestri. 
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BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini akan dilaksanakan di dua 
tempat yaitu di Lapanganpada bulan Agustus 
sampai dengan Oktober 2015 di Dusun Kumbi 
Desa Pakuan Kecamatan Sesaot Kabupaten 
Lombok Barat. Dan penelitian di 
laboratoriumIdentifikasi  polen bunga pada 
lahan agroforestri telah dilaksanakan pada  
bulan Agustus sampai Oktober 2015, 
sedangkan identifikasi jenis polen di dalam stup 
Trigona sp  telah dilakukan pada bulan Oktober 
2015  di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA 
Universitas Mataram.  Adapun pengujian 
kandungan protein polen di lakukan di 
Laboratorium Kimia Analitik Fakultas MIPA 
Universitas Mataram.Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metodedeskriptif 
dengan tiga tahap penelitian, yaitu:   

(I) Tahap budidaya lebah madu (Trigona 
sp) dan identifikasi jenis tanaman sumber 
pakan lebah  serta pengambilan sampel polen 
bunga di lapangan dan polen lebah didalam 
stup, Tahap Budidaya Lebah Madu Alat dan 
bahan yang digunakan adalah Meteran, tali 
rafia, kompas, GPS, parang, Sarung tangan, 
pisau dan masker, Alat tulis dan  tally sheet, 
Kantong plastik , Kamera untuk dokumentasi, 
Pisau, sendok Timbangan Hand-counther, Stop  
watch, Termometer ruang, Spidol,Stup kayu 
horizontal, Terpal Koloni lebah Trigona sp., 
Kertas label, Kayu atau bambu. 

(II) Tahap identifikasi polen 
menggunakan metode Asetolisis. Adapun Alat 
dan bahan yang digunakan yaitu mikroskop 
digital, mikroskop binocular,preparat polen 
(tepung sari), Botol flakon Kuas Tabung 
sentrifus Water bath (oven penangas air), 
Komputer,sampel polen, aquadest, H2SO4 
pekat, asam asetat glasial, gliserol, asam 
sulfat, alcohol, safranin, dan Kuteks kuku. 

(III) Tahap analisis kandungan protein 
polen menggunakan metode kjedhal. Analisis 
Kandungan Protein Polen Dengan Metode 
Kjedhal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 
Pemanas Kjeldahl, Labu Kjedhal berukuran 30 
ml/50 ml, Alat distilasi lengkap dengan 
 erlenmeyer berpenampung berukuran 125 ml, 
Buret 50ml, Neraca analitik, Kertas timbang, 
Gelas kimia,Sampel Polen , Asam Sulfat , 

(H2SO4),  Kalium Sulfat (K2SO4),  Air Raksa 
Oksida (HgO),   larutan Natrium Hidroksida, 
Natrium Tiosulfat (larutkan 60 g NaOH dan 5 g 
Na S2O2), 5H2 O dalam air dan encerkan 
sampai 100 ml) larutan Asam Burat  (H3BO3) 
jenuh, dan larutan Asam Klorida (HCl) 0.02 N. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jenis Tanaman Sumber Pakan Lebah di 
Lahan Agroforestri  

Dari  hasil pengamatan dan identifikasi 
jenis tumbuhan sumber pakan lebah madu 
Trigonaclypearis di lahan agroforestri, 
ditemukan  45 jenis tanaman penyusun yang 
terdiri dari dua belas (12) jenis tanaman 
kehutanan  yaitu sengon, aren, kemiri, bambu, 
bajur, dadap, gamal, gmelina, mahoni, palem, 
pinang dan rajumas ; lima (5) jenis tanaman 
perkebunan yaitu kelapa, kopi, kapuk, coklat, 
melinjo ; tujuh belas (17) tanaman buah-
buahan yaitu durian, alpukat, jambu biji, jambu 
mente, kedondong, kesambi, mangga, 
manggis, nanas, nangka, pepaya, pisang 
rambutan, salak, sawo susu, sawo manila dan 
sirsak ; delapan (8) tanaman pangan dan 
sayuran diantaranya  cabe, singkong, talas, 
pakuan, laos, tamulawak, terong dan labu siam 
; 1  jenis tanaman hias yaitu kembang sepatu ;  
dan 2 tanaman semak yaitu pecut kuda dan 
petai cina. Berdasarkan studi pustaka, jenis 
tanaman-tanaman penyusun di lahan 
agroforestri Dusun Kumbi  sebagian besar 
termasuk dalam kategori tanaman yang dapat 
menjadi sumber pakan bagi  lebah.  

Berdasarkan hasil Perhitungan beberapa 
jenis tanaman memiliki kerapatan tinggi seperti 
pisang (347,92 ind/ha), tanaman coklat (163,75 
ind/ha), kopi (98,33 ind/ha), pepaya (73,5 
ind/ha), rambutan (34,17 ind/ha) dan kemiri 
(21,67  ind/ha). Tanaman yang memiliki 
kerapatan tinggi tsb merupakan jenis yang 
dibudidayakan oleh masyarakat Kumbi di lahan 
agroforestri maupun di sekitar rumah. 
Sementara jenis tanaman yang memiliki 
kerapatan rendah yaitu cengkeh, labu siam, 
salak, jambu mente, dan jambu biji, jenis-jenis 
tanaman tersebut jarang dibudiyakan 
masyarakat. Jenis tanaman dengan nilai 
kerapatan tinggi memiliki pola penyesuaian 
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yang besar. Sedangkan nilai kerapatan rendah 
disebabkan karena penyebaran tanaman yang 
tidak merata di setiap plot Menurut Fachrul 
(2006 dalam Hermita, 2013). Identifikasi 
tumbuhan pakan lebah tingkat tumbuhan 
bawah pada petak ukur di Desa Kumbi tidak 
ditemukan kategori jenis tumbuhan bawah. 
Namun di sekitar plot banyak terdapat 
tumbuhan bawah  yang berpotensi sebagai 
tanaman obat dan sayuran seperti seperti laos, 
temulawak, pandan, pecut kuda  dan jenis 
tanaman lain seperti   nenas, paku-pakuan dan 
talas.  

Penyebaran jenis tanaman coklat 
memiliki nilai frekuensi tertinggi (79%),  
kemudian diikuti  oleh jenis rambutan dan 
durian  (67%), kopi (58%), kemiri (54%) dan 
nangka (50%). Nilai-nilai frekuensi tinggi 
tersebut menggambarkan tingkat penyebaran 
merata, sebaliknya nilai rendah diakibatkan 
penyebaran tanaman yang tidak merata di 
setiap plot.  
Tanaman yang  berbunga selama penelitian pada 
bulan Agustus-Oktober diketahui ada 16 jenis. 
Tanamanberbunga yang ketersediaannya paling 
banyak dan penyebarannya meluas sebagai pakan 
lebah  adalah coklat dengan kerapatan 164 ind/ha 
dan frekuensi 79%, di ikuti oleh kopi dengan 
kerapatan 98 ind/ha dan frekuensi 63%. 
Selanjutnya terdapat jenis pepaya dengan 
kerapatan sebesar 74 ind/ha dengan  frekuensi 
rendah yaitu  46%. Adapun jenis-jenis yang 
memiliki kerapatan dan frekuensi rendah adalah 
jambu mente kerapatannya 0.42 ind/ha dan 
frekuensi 4%,  dan  jambu biji kerapatan 0,42 ind/ha 
dengan frekuensi 8%. Di sekitar penempatan stup 
terdapat tanaman jenis cabe dan kembang sepatu 
yang sedang berbunga, walaupun tanaman ini tidak 
teridentifikasi masuk dalam plot, namun polen dari 
tanaman tersebut ditemukan di dalam stup lebah. 

Identifikasi Jenis Polen. 
 
Identifikasi jenis polen di lahan agroforestri 

Hasil identifikasi pengamatan polen dari 
tanaman berbunga dilokasi penelitian terdapat 
16 jenis masing-masing polen tanaman 
memiliki karakteristik  berbeda-beda  yang 
dilihat dari ukuran dan bentuk. Dari hasil 
tersebut berdasarkan ukurannya polen yang 
paling besar adalah polen kaliandra 171 µm 

diikuti kembang sepatu 151 µm, kemudian 
paling kecil adalah jambu biji 12,05 µm.  

Berdasarkan bentuknya adalah yang 
berbentuk bulat (polen nomor 1, 3, 6, dan 12),  
bulat berduri (polen 2),  bulat seperti bola 
basket (polen no 3 dan 7), bulat bermata 
segitiga (4 dan 14), dan ada yang tidak 
beraturan. 

Identifikasi jenis polen di dalam stup 

Identifkikasi jenis polen di dalam stup 
dilakukan dengan mencocokan hasil 
pengamatan polen bunga dilapangan dan hasil 
produksi lebah T. clypearis yang berasal dari 3 
(tiga) stup dengan  lokasi penempatan yang  
berbeda   menunjukan bahwa terdapat 12 (dua 
belas) jenis tanaman  penghasil polen  yang 
dimanfaatkan lebah T.clypearis di lahan 
agroforestri. Hasil kecocokan polen di lahan 
dan didalam stup terdapat 10 jenis tanaman 
sumber  polen yang  berhasil diidentifikasi, 
sehingga terdapat 2 jenis  yang   tidak 
teridentifikasi di dalam stup.  Adapun 
kesepuluh  jenis tanaman sumber polen adalah 
pepaya (Carica papaya), dadap (Erythrina sp), 
rambutan (Nephelium lapeceum, kemiri 
(Aleurites moluccana), kelapa (Cocos 
nuchifera), mangga (Mangifera indica), coklat 
(Theobroma cacao), kopi (Coffea sp), kembang 
sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L), danalpukat 
(Persea americana).  Dua  jenis  polen yang 
belum diketahui  jenisnya (Lampiran 6) 
dimungkinkan diperoleh dari tanaman  
berbunga yang  tinggi atau  berbunga diluar 
waktu pengamatan. 
 Identifikasi polen yang dilakukan 
menunjukan bahwa polen yang dikumpulkan 
lebah pada masing-masing stup berbeda-beda 
sesuai dengan kondisi lapangan maupun jenis 
sumber pakan yang tersedia. Stup 1 (satu) 
didominasi polen mangga, stup 2 (dua) 
didominasi  oleh  polen kopi, sedangkan pada 
stup 3 didominansi oleh polen pepaya 

Polen-polen tersebut mendominansi 
karena saat lebah  mengumpulkan polen 
bertepatan dengan musim berbunga dari jenis-
jenis  tanaman tersebut  dan berada dekat 
dengan stup lebah yaitu berjarak 10–200 m. 
Jika tersedia bunga disekitar stup, lebah 
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pekerja menjadi rajin dan tidak terbang jauh-
jauh untuk memburu nektar dan polen. 

Ukuran dan bentuk polen yang 
dikonsumsi lebah T.clypearis beragam. Hal ini 
menunjukkan bahwa trigona tidak  mengambil 
polen berdasarkan ukurannya, namun 
berdasarkan jarak  bunga dengan stup, aroma, 
dan warna bunga (Faheem et al., 2004 dalam 
Rahmat, 2014).   

Sihombing (2005) menyatakan bahwa 
faktor lingkungan yang mempengaruhi 
terhadap intensintas pengumpulan polen dapat 
terjadi secara langsung atau tidak langsung. 
Secara langsung dapat berupa pengaruh 
aktifitas terbang dan tingkat atau pola konsumsi 
makanan. Sedangkan secara tidak langsung 
dapat melalui tingkat produksi polen bunga, 
jarak dan ketinggian sumber makanan dari 
sarang. Adapun untuk bentuk bunga, lebah 
lebih cenderung mendatangi bunga yang 
bentuknya terbuka atau bentuk yang  
memudahkan bagi lebah madu untuk 
mengambil nektar dan polen (Sulistyorini, 
2006). Adapun hasil kecocokan jenis polen di 
lahan dan di dalam stup dapat dilihat pada 
gambar  1. 

olen di Dalam Stup Polen di Lahan 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c)  

(d) 

 
(e) 

 
(f) 

  
(g) 

 Keterangan : a.  Mangga, b. Pepaya,  c. Kembang     
Sepatu,  d.  Kopi, e. Kelapa, f. Coklat, g. Rambutan 

      Gambar 1.  Perbandingan Polen di Dalam 
Stup dengan Polen di Lahan   

 
Produktifitas Madu 

Untuk mengetahui produktifitas  madu 
diukur melalui 3 parameter yaitu (1) aktifitas 
keluar lebah, (2) perhitungan bobot koloni dan 
(3) rendemen madu. Berdasarkan hasil 
perhitungan didapatkan hasil sebagai berikut : 

 
Aktifitas keluar lebah  

Pengamatan aktifitas lebah T. clypearis 
dalam mencari pakan  di lahan agroforestri 
diamati setiap satu kali sepekan dalam waktu 
dua bulan dengan jumlah pengamatan 
sebanyak delapan kali. Adapun aktifitas lebah 
dalam penelitian ini dapat dilihat  pada Gambar 
2:  
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Gambar 2. Rata-rata Aktifitas Keluar  
T.clypearis  Dalam     Mencari pakan 

 
 Lebah T. clypearis beraktifitas pada 
pada pukul 05.00-17.00 Wita, dalam 
pengamatan aktifitas lebah yang diamati  yaitu  
aktifitas keluar  lebah  dalam satu  kali sepekan 
dengan  tiga kali waktu pengamatan yaitu pada 
pagi, siang dan sore selama 5 menit. Aktifitas 
lebah pekerja  yang keluar bertujuan mencari  
pakan untuk kebutuhan koloninya. 
 Pada Gambar 2. dapat dilihat bahwa 
aktifitas tertinggi terjadi pada siang hari karena 
menurut  Widodo (2013) pada cuaca panas, 
lebah pekerja lebih aktif mencari dan 
mengumpulkan polen karena polen sudah agak 
kering dibandingkan pagi hari sehingga mudah 
di ambil lebah. Selain itu Sihombing (2008) 
dalam Guntoro (2013) menyatakan cahaya 
adalah faktor penting untuk lebah mencari 
makanan karena cahaya matahari  menuntun 
lebah untuk mencari makanan sehingga lebah 
madu dapat membawa polen yang lebih 
banyak dalam cuaca panas dibandingkan 
cuaca dingin sehingga puncak aktifitas lebah 
T.clypearis terjadi pada siang hari. 
  Pada pagi hari lebah kurang aktif 
mencari polen karena intensitas cahaya yang 
menuntun lebah beraktifitas masih rendah 
terhalang oleh pohon-pohon yang dilahan 
selain itu polen yang tersedia dipagi hari 
kondisinya masih basah sehingga lebah agak  
sulit membawa polen ke dalam sarang. 
Sedangkan disore hari posisi matahari mulai 
terbenam sehingga cahaya yang menuntun 
lebah untuk keluar mencari makan berkurang.  

 Dalam pengamatan  lebah T. clypearis 
sebelum melakukan  aktifitas terlihat  berdiri di 
depan sarang mengepak-ngepakkan sayap.  
Hal ini sesuai dengan pernyataan Solihah 
(2005) bahwa sebelum melakukan aktifitas 
trigona akan berdiri di depan sarang untuk 
menghangatkan badannya sebelum terbang, 
karena trigona membutuhkan suhu tubuh yang 
optimal untuk dapat terbang. Apabila kondisi 
alam tidak memungkinkan lebah keluar dari 
sarang, misalnya hujan dan angin kencang 
maka lebah tidak melakukan aktiftas memenuhi 
kebutuhan dalam sarang. Selain itu lebah tidak 

hanya aktif keluar untuk mencari pakan, 
mereka juga terlihat keluar masuk membawa 
kotoran dari dalam stup seperti sisa-sisa 
bungkusan sel telur. 
 Berdasarkan Gambar 2. terlihat  aktifitas 
pada ketiga stup mengalami peningkatan, hal 
ini dikarenakan bahwa  pada waktu 
pengamatan pekan ketiga terjadi masa 
pembungaan kopi. Namun pada stup 2 (dua) 
telihat  aktiftasnya sangat meningkat yaitu 160 
ekor per lima menit (Lampiran 3), karena 
keberadaan tanaman kopi pada stup 2 (dua)  
lebih banyak dibandingkan stup 1 (satu) dan 3 
(tiga).  Sehingga dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa aktifitas lebah di pengaruhi 
oleh ketersediaan tanaman berbunga. Selain 
ketersediaan tanaman Hilaria (2003) 
menyatakan  faktor yang mempengaruhi 
aktifitas lebah trigonaadalah suhu dan 
kelembaban. Menurut Mahani et al., (2011) 
trigona menyukai udara sejuk dan suasana 
teduh dengan suhu berkisar antara 26-34oC, 
dan akan menurun pada suhu 10oCdan diatas 
35oC. Suhu dibawah 10oC mengakibatkan 
sayap lebah menjadi lemah sehingga tidak bisa 
terbang. Pada suhu 35oC lebah akan bertahan 
di dalam sarang dikarenakan suhu yang terlalu 
tinggi. Sedangkan untuk kelembaban lebah 
trigona bisa beraktifitas pada kelembaban 48 % 
- 49 % dengan ketinggian 200-1.000 mdpl 
(Juniar et al., 2010).  
 
Pertambahan bobot koloni 

Penimbangan bobot koloni bertujuan 
untuk mengetahui hubungan ketersediaan 
pakan dan produktifitas serta pertambahan 
populasi lebah. Dalam penelitian penimbangan 
pertambahan bobot koloni dilakukan dengan  
menimbang stup kosong yang belum diisi 
koloni lebah T. clypearis pada awal penelitian, 
menimbang stup yang telah berisikan koloni, 
dan penimbangan satu kali sepekan selama 
pengamatan (bobot stup kosong + koloni, 
dalam penelitian ini perhitungan berat stup 
dianggap tidak mengalami penyusutan atau 
penambahan berat. Adapun data pertambahan 
koloni selama pengamatan  dapat dilihat pada 
Tabel 1 : 
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Tabel 1. Data Pertambahan Bobot Koloni  

Stup 
ke- 

Berat awal (g) Pertambahan bobot koloni perpekan Total 
 Stup Kosong Stup + Koloni Koloni 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.200 1.240 40 10 -40 75 -85 0 10 0 30 0 
2 1.220 1.280 60 -40 -10 150 -60 0 120 -80 0 10 
3 1.240 1.360 120 40 -160 110 10 -140 60 80 80 0 

 

 Gambar 4.5  menunjukan pertambahan 
bobot koloni T. cLypearis setiap pekan tidak 
konstan kadang naik kadang turun dari pekan 
sebelumnya. Pada lokasi stup 1 (satu) 
pertambahan bobot koloni tertinggi  terjadi 
pada pekan ketiga yaitu  75 g,  sementara pada 
pekan kelima dan ketujuh  tidak terjadi 
pertambahan bobot koloni dari pekan 
sebelumnya. Pada lokasi penempatan stup 2 
(dua) pertambahan bobot koloni tertinggi 
dicapai pada pekan ketiga  (150 g), sementara 
pada pekan kelima dan kedelapan tidak 
mengalami pertamabahan bobot koloni dari 
pekan sebelumnya.  Sedangkan lokasi 
penempatan stup 3 (tiga)  bobot koloni tertinggi 
terjadi pada pekan ketiga (110 g), sedangkan 
pada pekan kedelapan bobot koloni tidak 
mengalami pertambahan.  

Total pertambahan bobot koloni selam 8 
(Delapan) pekan secara berurutan  yaitu pada 
stup 1 (satu) bobot totalnya 0 g artinya koloni 
tidak mengalami pertambahan bobot,  pada 
stup  2 (dua) total bobot sebesar 10 g, 
sedangkan stup 3 (tiga) bobotnya sama 
dengan stup 1 (satu)  sebesar 0 g tidak 
mengalami pertambahan bobot. 

Bobot koloni T. clypearis di setiap lokasi 
penempatan stup tidak stabil kadang naik 
kadang turun  setiap pekan, dikarenakan 
perubahan musim berbunga tanaman setiap 
pekan di ketiga lokasi penempatan stup 
berbeda–beda. Abdillah (2008) menyatakan  
kemampuan fisik lebah trigona terbatas 
sehingga  saat sumber pakan disekitar sarang 
berkurang  lebah akan memakan hasil 
produksinya sendiri berupa madu dan polen 
sehingga bobot koloni berkurang. Selain itu 
Bambang (2013)  menyatakan faktor 
lingkungan sangat mempengaruhi jumlah polen 
yang dikumpulkan lebah, jika jumlah lebah 

pejantan dalam koloni lebih banyak dari lebah 
pekerja, maka polen yang disimpan dalam 
kantong-kantong polen habis dimakannya. 
Selain itu bobot koloni yang rendah dipengaruhi 
oleh lebah ratu yang  selalu bertelur  dan  
membentuk koloni  dalam  stup.   

Salatnaya (2013) menyatakan  
pertambahan bobot koloni dipengaruhi oleh 
faktor  yang tidak teramati seperti komposisi 
jenis tanaman sumber pakan dan kondisi 
lingkungan seperti suhu, kelembaban dan 
ketinggian tempat. Selain faktor-faktor tersebut 
Guntoro (2013) menyatakan faktor lain yang 
lebih menentukan respon pertambahan bobot 
koloni trigonamisalnya bahan stup yang 
digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan 
stup yang berbahan dari kayu, dimana kayu 
memiliki sifat  higroskopik sehingga dapat 
menyerap dan melepaskan kadar air 
(kelembaban) sebagai akibat perubahan 
kelembaban udara disekelilingnya sehingga 
berpengaruh terhadap perubahan pertambahan 
bobot koloni.  

  Dilihat dari Tabel 3 perkembangan  
bobot koloni  disetiap  stup mengalami 
kenaikan pada pekan ketiga dan keenam, 
karena pada waktu pengamatan di setiap lokasi 
penempatan stup terjadi masa pembungaan 
kopi.  Hal ini dilihat dari aktifitas keluar lebah 
yang juga ikut  meningkat pada pekan ketiga 
dan keenam). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pertambahan bobot koloni dalam 
penelitian ini dipengaruhi oleh ketersediaan 
tanaman berbunga.  

Rendemen madu  

Dari hasil penelitian yang dilakukan 
volume madu lebah T. clypearis yang 
didapatkan selama 2 bulan  dapat dilhat pada  
Tabel 2 

Tabel 2.   Rendemen Produksi Madu  
Lokasi Volume madu 
Stup 1 7,74  g 
Stup 2 10,436 g 
Stup 3 11,43 g 

 
Madu adalah cairan manis alami yang 

berasal dari nektar tumbuhan yang diproduksi  
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oleh lebah dari bunga mekar, cairan tambahan 
yang mengalir didedaunan dan kulit pohon. 
Rendemen madu dipengaruhi oleh 
ketersediaan pakan, jika pakan tersedia banyak 
maka koloni lebah akan cepat berkembang, 
sehingga jumlah koloni bertambah dan lebah 
pekerja akan semakin banyak beraktifitas 
dalam mencari makan. Dalam 
membudidayakan lebah madu T.clypearis perlu 
menyiapkan lokasi yang terdapat beberapa 
jenis tanaman  pakan lebah yang memiliki 
masa pembungaan sepanjang tahun seperti 
kembang sepatu, kelapa, dadap, pepaya dan  
lain sebagainya, agar ketersediaan pakan 
selalu terpenuhi tanpa mengenal masa 
panceklik.  

Memperhatikan Tabel 2  bahwa terdapat  
perbedaan volume madu yang dihasilkan lebah 
T.clypearis pada setiap stup. Hal ini 
dikarenakan adanya perbedaan jenis kerapatan 
dan frekuensi tanaman  pakan yang tersedia  
pada  masing-masing  lokasi penempatan stup. 
Berdasarkan identifikasi jenis tanaman  pada 
lokasi stup 1 (satu) teridentifikasi 28 jenis 
tanaman, stup 2 (dua) terdiri dari 23 jenis dan 
stup 3 (tiga) terdiri dari 25 jenis tanaman, 
adapun jumlah tanaman yang berbunga 
diketiga lokasi penempatan yaitu 16 jenis 
(Lampiran 4.2) 

 Dari ketiga lokasi stup penghasil madu 
tertinggi yaitu stup tiga 11,43 g hal ini 
dikarenakan banyaknya tanaman pepaya yang 
selalu berbunga. Berdasarkan data tersebut 
dapat disimpulkan bahwa jumlah tanaman tidak 
berpengaruh terhadap tingginya rendemen 
madu, yang  mempengaruhi adalah 
ketersediaan jenis tanaman berbunga karena 
madu terbentuk dari cairan yang berasal dari 
kepala sari bunga. 

Spesifikasi Madu dan Kandungan Protein 
Polen Berdasarkan Sumber Pakan Lebah di 
Lahan Agroforestri 

Spesifikasi madu 
Berdasarkan hasil perhitungan  polen 

dan identifikasi ketiga parameter di atas faktor 
yang mempengaruhi aktifitas lebah, bobot 
koloni dan volume madu dalam penelitian 
adalah ketersediaan tanaman berbunga, 

sehingga berdasarkan hasil tersebut jenis 
madu dapat spesifikasikan sesuai dengan 
tanaman berbunga yang dikonsumsi lebah 
yaitu polen bunga. Suranto (2007) menyatakan 
karakteristik madu disesuaikan dengan sumber 
pakan yang dikonsumsi lebah, ada dua jenis 
madu yaitu madu monoflora yang artinya 
berasal dari satu tumbuhan utama, mempunyai 
warna dan rasa yang spesifik sesuai sumber 
pakannya dan madu  poliflora  adalah jenis 
madu yang berasal dari beberapa jenis 
tumbuhan bunga, dan dapat dispesifikasikan 
sesuai dengan lokasi tempat madu 
dikumpulkan misalnya madu sumbawa. 

Diperhatikan dari warna madu dan 
kesesuaian jenis polen di lahan maupun di 
dalam stup disetiap plot berdasarkan sumber 
pakan lebah T.clypearis dan pernyataan  
Suranto (2007) tersebut spesifikasi madu pada 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.  
berikut : 
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Tabel 3.  Spesifikasi Madu  
No. Stup Jenis dan Jumlah 

Polen (%) Ciri-ciri Jenis madu Kandungan 
protein polen 

1 - Mangga (30) 
- kembang sepatu 

(27) 
- Kopi (27) 
- Coklat (10) 
- Pepaya (9) 
- Kemiri  (2) 
- Kelapa (1) 
 

Polennya  berwarna 
coklat tua dan madu 
berwarna kunig 
kecoklatan 

Poliflora Madu pada stup 
1(satu) tidak dapat 
dispesifikasikan karena kecilnya 
presentasepolen dan ragamnya 
jenis polen yang di konsumsi 
menyebabkan madu tidak dapat 
dispesifikasikan 

16,84 % 

2 Kopi (93) Polen berwarna putih 
susu dan madu 
berwarna putih 
berkeruh 

Monoflora yaitu jenis madu  
kopi 

17,31 % 

3 Pepaya (98) Polen berwarna kuning 
dan madu berwarna 
kuning 

Monoflora yaitu jenis madu  
pepaya 

12,08 % 

 
 

Madu yang dihasilkan dalam penelitian 
ini terdapat 3 (tiga) variasi berdasarkan jumlah 
polennya. Stup 1 (satu) merupakan jenis madu 
poliflora yang terdiri dari beberapa campuran 
tanaman dengan kandungan protein (16,84 %). 
Stup 2 (dua) dan 3 (tiga) dispesifikasikan 
sebagai jenis madu monoflora, stup dua yaitu 
madu  kopi dengan jumlah polen (93 %) dan 
kandungan protein sebesar 17,31 %, 
sedangkan jenis madu pada stup 3 yaitu madu 
pepaya dengan jumlah polen (98 %) dan 
kandungan protein sebesar 12,08 %. 

 
a. Kandungan protein 
  Pada Tabel 2.  diatas menunjukkan bahwa 
penentuan kandungan  kadar protein polen 
disetiap lokasi penempatan stup berbeda-beda. 
nilai kadar protein pada stup 3 (tiga) lebih 
rendah dari  stup 1(satu) dan 2 (dua). 
Perbedaan ini di karenakan lebah pekerja 
mengunjungi tanaman sumber pakan yang 
berbeda-beda, hal ini sesuai dengan hasil 
identifikasi jenis tanaman sumber pakan lebah 
di setiap lokasi penempatan stup berbeda-beda 
sehingga menyebabkan kualitas nutrisi pada 
setiap lokasi yang berbeda. Winarno (1998) 
menyatakan meskipun kadar protein dari polen 
bunga bervariasi dari yang rendah sampai yang 
tinggi (19,8 %) karena lebah madu 
mengumpulkan polen dari berbagai sumber 
bunga sehingga mendapatkan campuran 
tepung sari dengan kadar protein yang 

seimbang dan selalu sama. Suranto (2005) 
menyatakan polen mengandung kadar protein 

yang amat bervariasi yaitu 7-35 %  
dengan rata-rata 20 %.  

Kandungan  protein polen pada stup 1 
(satu)  merupakan jenis polen yang di dominasi 
oleh mangga (16,84 %), sedangkan stup 2 
(dua) didominasi oleh polen kopi (17,31 %) dan 
polen pada stup 3 (tiga)  di dominasi oleh polen 
pepaya (12,08 %). Sehingga jika dibandingkan 
mangga dan pepaya, polen kopi memiliki 
kandungan protein sedang yaitu 17,31 %. 
Soesilo et al., (2010)  menyatakan bahwa 
tanaman kopi adalah penghasil polen dan 
nektar yang tinggi sehingga dapat 
meningkatkan hasil produktifitas madu serta 
menghasilkan madu yang manis. Departemen 
of Agriculture and  Food Western Australia 
(2009 dalam Widodo, 2013) melaporkan  
bahwa kopi adalah penghasil polen dan nektar 
yang tinggi dengan kadar sukrosanya (28 %) 
sehingga menghasilkan madu yang memiliki 
kejernihan, bau dan rasa yang khas. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Adapun kesimpulan  yang dapat diambil 
dalam penelitian ini adalah : 

Jenis polen sebagai sumber pakan lebah 
Trigonaclypearis di lahan Agroforestri  di Dusun 
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Kumbi, Desa Pakuan  Kecamatan Narmada  
teridentifikasi 10 jenis polen yaitu pepaya 
(Carica papaya), dadap (Erythrina sp), 
rambutan (Nephelium lapeceum 
 
1. kemiri (Aleurites moluccana), kelapa (Cocos 

nucifera), mangga (Mangifera indica), 
cokelat (Thebroma cacao), kopi (Coffea sp), 
kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis L), 
danalpukat (Persea americana). Dari 
kesepuluh jenis yang teridentifikasi tanaman 
berbunga yang paling banyak dikonsumsi 
lebah Trigona sp adalah tanaman mangga, 
kopi dan pepaya. 

2. Spesifikasi jenis madu ada dua yaitu madu 
monoflora dan poliflora ; Stup 1 (satu) 
merupakan jenis madu polifora sehingga 
tidak dapat dispesifikasikan karena kecilnya 
presentasi polen dan ragamnya jenis polen 
yang dikonsumsi dengan kandungan protein 
16,8 %. Stup 2 (dua) termasuk jenis 
monoflora yang didominasi polen kopi 
(93%) dengan kandungan protein 17,31 % 
sehingga dispesifikasikan sebagai madu 
kopi. Stup 3 (tiga) termasuk jenis monoflora 
yang didominasi polen pepaya  (98%), 
dengan kandungan protein 12,08 % 
sehingga dispesifikasikan sebagai madu 
pepaya. 

 
Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

tentang pengaruh ketersediaan pakan 
lebah Trigonaclypearisterhadap 
peningkatan produktifitas lebah dan cita 
rasa madu di lahan agroforestri dengan 
metode petak yang berbeda. 

2. Perlu dilakukan penelitian tentang 
pengaruh suhu, kelembaban, dan 
ketinggian tempat terhadap peningkatan  
produktifitas lebah Trigonaclypearis 

3. Dalam membudidayakan lebah madu 
perlu memperhatikan masa pembungaan 
tanaman sebagai sumber pakan agar 
bisa mendapatkan hasil yang lebih 
tinggi. 
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