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 ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui struktur pembiayaan budidaya lebah madu spesies Apis 
cerana dan Trigona sp, (2) mengetahui perbedaan pendapatan peternak lebah madu Apis cerana dan 
Trigona sp, (3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat budidaya lebah madu Apis cerana dan 
Trigona sp. Penentuan responden dengan menggunakan metode sensus, berdasarkan observasi 
lapangan bahwa ditemukan 18 peternak lebah Apis cerana dan 18 peternak lebah Trigona sp. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan, Uji-T taraf nyata 5%, dan analisis deskriptif. Hasil 
analisis menunjukan rata-rata pendapatan peternak lebah Apis cerana sebesar Rp. 2.875.037 atau 
58.741 per stup per periode pemeliharaan, sedangkan rata-rata pendapatan peternak lebah Trigona sp 
sebesar Rp. 2.488.028 atau Rp. 33.471 per stup per periode pemeliharaan. Hasil Uji-T menunjukan 
nilai thitung 0,22 < ttabel 1,69, yang artinya pendapatan peternak lebah Apis cerana dan peternak lebah 
Trigona sp tidak bedanyata. Faktor pendukung budidaya lebah Apis cerana dan Trigona sp adalah 
kedua jenis lebah ini mudah dipelihara dan mudah dalam memasarkan madu, sedangkan faktor 
penghambat budidaya lebah Apis cerana dan Trigona sp adalah kurangnya jumlah pakan, terserang 
hama, cuaca yang tidak menentu sehingga lebah Apis cerana rentan kabur. Faktor penghambat 
lainnya adalah kurangnya modal untuk pembelian stup dan kurangnya pelatihan budidaya lebah madu 
dari pemerintah sehingga kurangnya pengetahuan peternak dalam membudidayakan lebah madu. 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research are (1) to study the structure of finacncing of Apis cerana and Trigona 
sp beekeeping, (2) to study the difference income of Apis cerana and Trigona sp beekeeper, (3) to 
study the supporting and obstacle factor of Apis cerana and Trigona sp beekeeping. The determining of 
respondents using cencus methods, based on filed observation, 18 Apis cerana beekeepers and 18 
Trigona sp beekeepers are found. Analysis tool using analysis of income, Uji-T real level 5%, and 
analysis of descriptive. Analysis results showed that the income average of Apis cerana beekeeper Rp. 
2.875.037 or Rp. 58.741 per stup per maintenance period, meanwhile the income average of Trigona 
sp beekeeper Rp. 2.488.028 or Rp. 33.471 per stup per maintenance period. The resulys of Uji-T 
showed that t-hit 0,22 < t-tab 1,69, it means that the income of Apis cerana and Trigona sp beekeepers 
is not significantly. The supporting factor of beekeeping Apis cerana and Trigona sp that both of this 
honeybee is easier to rise and easier to distribute. Meanwhile, the pursing factors os beekeeping Apis 
cerana and Trigona sp are decrease of bee forage availability, infection attack, unpredictable weather 
so that Apis cerana vulnerable brurred. Other pursing factors is undercapitalized to purchase stup and 
lack training of beekeeping from goverment so that. 
 
Keywords: Apis cerana, Trigona sp, Comparative Study, Income Beekeepers 
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PENDAHULUAN 
Madu merupakan salah satu hasil hutan 

non kayu berasal dari hewan yang masih hidup, 
serta mempunyai potensi untuk dikembangkan 
dan dibudidayakan dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki 
potensi yang cukup besar  untuk pengembangan 
budidaya lebah madu, karena kondisi iklimnya 
yang mendukung dalam pengembangan usaha 
budidaya lebah madu (Radam, 2011).  

Jenis lebah madu yang banyak 
dibudidayakan oleh peternak lebah madu di 
pulau Lombok adalah jenis Apis cerana dan 
Trigona sp. Lokasi budidaya lebah madu 
terdapat di Kabupaten Lombok Barat yaitu di 
Kecamatan Sekotong, Gerung, Lembar dan 
Lingsar. Di Kabupaten Lombok Utara yaitu di 
Kecamatan Bayan, Tanjung, Khayangan, dan 
Gangga. Serta di Kabupaten Lombok Tengah 
yaitu di Kecamatan Batu Kliang, Kidap, Banyu 
Urip, dan Selong Belanak. Sedangkan di 
Kabupaten Lombok Timur yaitu di Kecamatan 
Sambelia, Masbagik, Sembalun dan Lendang 
Nangka (www.dephut.go.id,nd). 

Kecamatan Gangga adalah salah satu 
lokasi usaha perlebahan yang dilakukan dengan 
cara pembudidayaan. Teknik budidaya lebah 
madu yang dilakukan peternak lebah masih 
secara sederhana dan tradisional mulai dari, 
penggunaan media kembangbiak lebah hingga 
alat yang digunakan, meskipun begitu dalam 
proses pelaksanaan budidaya lebah madu tidak 
terlepas dari persoalan biaya produksi dan 

penerimaan, yang akhirnya berpengaruh 
terhadap pendapatan yang diperoleh peternak 
lebah madu. 

Berdasarkan latar belakang dan 
permasalahan yang dikemukakan diatas, maka 
penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui 
struktur pembiayaan budidaya lebah madu 
spesies Apis cerana dan Trigona sp di 
Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, 
(2) Untuk mengetahui perbedaan pendapatan 
peternak lebah madu spesies Apis cerana dan 
Trigona sp di Kecamatan Gangga Kabupaten 
Lombok Utara, (3) Untuk mengetahui faktor-
faktor pendukung dan penghambat budidaya 
lebah madu spesies Apis cerana dan Trigona sp 
di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok 
Utara. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Desa 
Genggelang Kecamatan Gangga Kabupeten 
Lombok Utara, lokasi ditentukan secara 
porposive sampling atas pertimbangan bahwa 
dilokasi tersebut banyak terdapat peternak lebah 
madu Apis cerana dan Trigona sp serta 
banyaknya jumlah stup. Penentuan responden 
dilakukan secara sensus berdasarkan observasi 
lapangan, ditemukan 18 peternak lebah Apis 

cerana dan 18 peternak lebah Trigona sp. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 
sampai Oktober 2015. 

Untuk mengetahui pendapatan peternak 
lebah madu, menggunakan analisis biaya dan 
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pendapatan dengan rumus sebagai berikut 
(Soekartawi, 2006): 

Pd = TR – TC 
Dimana TC = FC + VC 
TR = Y . Py 

Keterangan: 
Pd  = Pendapatan 
TR = Total Revenue (Total Penerimaan) 
TC = Total Cost (Total Biaya) 
FC = Fixed Cost (Biaya Tetap) 
VC = Variable Cost (Biaya Variabel) 
Y   = Produksi 
Py  = Harga Y 

Untuk mengetahui perbedaan 
pendapatan peternak lebah madu Apis cerana 
dan Trigona sp, menggunakan Uji-T pada taraf 
nyata 5% (Soemartono, 1977 dalam Mustiari, 
2007) menggunakan rumus sebagai berikut: 

T hit =  x� R1–x� R2 

 �SX12

𝑛1
+ SX22

𝑛2
  

Keterangan: 
x� R1  = Rata-rata pendapatan peternak lebah madu 

Apis cerana 

x� R2  = Rata-rata pendapatan peternak lebah 

madu Trigona sp 

SX12 =Varians dari pendapatan peternak lebah 

madu Apis cerana 

SX22 =Varians dari pendapatan peternak lebah 
madu Trigona sp 

n1 = Jumlah peternak lebah madu Apis cerana 

n2 = Jumlah peternak lebah madu Trigona sp 

Kriteria dari pengujian adalah sebagai berikut: 
a. Jika t hit ≤ t tabel, maka H0 diterima berarti 

pendapatan peternak lebah madu Apis 

cerana dengan Trigona sp tidak berbeda 
nyata. 

b. Jika t hit ≥ t tabel, maka H0 ditolak berarti 
pendapatan peternak lebah madu Apis 

cerana dengan Trigona sp berbeda nyata. 
Untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat menggunakan analisis deskriptif.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Struktur Pembiayaan Budidaya Lebah Madu 
Apis cerana dan Trigona sp 

Dalam melakukan budidaya lebah madu, 
peternak lebah madu tidak terlepas dari biaya-
biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya produksi 
merupakan penjumlahan dari biaya-biaya yang 
dikeluarkan selama proses produksi budidaya 
lebah madu. Biaya produksi meliputi biaya tetap 
dan biaya variabel. Untuk mengetahui total biaya 
produkasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Rata-Rata Biaya Produksi yang Dikeluarkan Peternak Lebah Apis cerana dan Peternak Lebah 

Trigona sp di Desa Genggelang Kecamatan Gangga 
 

No Jenis Biaya Apis cerana Trigona sp 
Nilai (Rp) Nilai per Stup 

(Rp) 
Presentase 

% 
Nilai (Rp) Nilai per Stup 

(Rp) 
Presentase 

% 
1 Biaya Tetap 

a. Biaya Penyututan Alat 
• Stup Kotak 

 
 

421.020 

 
 

8.124 

 
 

85,88 

 
 

224.714 

 
 

2.344 

 
 

76,33 
• Bambu - - - 40.975 512 16,67 
• Glodok 197.952 1.123 11,87 - - - 
• Wadah 2.505 51 0,54 4.093 55 1,79 
• Pisau 2.272 46 0,49 5.299 71 2,31 
• Corong  1.454 13 0,14 1.460 13 0,42 
• Sarung Tangan 10.000 34 0,36 - - - 
• Topi Jaring 3.333 34 0,36 5.938 27 0,88 
• Saringan 2.240 33 0,35 2.705 34 1,11 
• Sendok - - - 431 6 0,20 
Total 462.990 9.460 100 228.250 3.071 100 

2 Biaya Variabel 
a. Biaya pengadaan 

koloni lebah 
b. Biaya obat-obatan 
c. Biaya tenaga kerja 
d. Biaya panen 
Total 

 
1.223.611 

 
15.500 
66.111 
49.778 

1.347.250 

 
25.000 

 
158 

1.351 
1.017 
27.526 

 
90,82 

 
0,57 
4,91 
3,67 
100 

 
1.858.333 

 
15.250 
47.778 
56.972 

1.968.167 

 
25.000 

 
68 

643 
767 

26.478 

 
94,42 

 
0,26 
2,43 
2,90 
100 

 
Tabel 1. menunjukan bahwa rata-rata 

biaya produksi yang digunakan di daerah 
penelitian oleh peternak lebah Apis cerana untuk 
biaya tetap sebesar Rp. 462.990 per periode 
pemeliharaan atau Rp. 9.460 per stup per 
periode pemeliharaan yang terdiri dari biaya 
penyusutan alat. Pada tabel 1. presentase 
penyusutan alat yang paling besar dikeluarkan 
yaitu penyusutan stup kotak (85%) dan Glodok 
(11,87%) serta penyusutan terkecil adalah 
penyusutan corong (0,14%). Sedangkan rata-
rata biaya tetap yang dikeluarkan peternak lebah 
Trigona sp adalah sebesar Rp. 228.250 per 
periode pemeliharaan atau Rp. 3.071 per stup 
per periode pemeliharaan yang terdiri dari biaya 
penyusutan alat. Penyusutan alat terbesar yang 

dikeluarkan peternak lebah Trigona sp adalah 
penyusutan stup kotak (76,33%) dan penyusutan 
bambu (16,67%), sedangkan penyusutan terkecil 
adalah penyusutan sendok (0,20%). Besarnya 
biaya penyusutan alat peternak lebah berbeda-
beda, tergantung dari jumlah dan lama pakai alat 
yang dimiliki. 

Biaya variabel adalah biaya komponen 
terbesar yang dikeluarkan dari biaya produksi. 
Biaya variabel yang dimaksud adalah, biaya 
pengadaan koloni lebah, biaya obat-obatan, 
biaya tenaga kerja, dan biaya panen (kemasan). 
Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan 
peternak lebah Apis cerana sebesar Rp. 
1.347.250 per periode pemeliharaan atau Rp. 
27.526 per stup per periode pemeliharaan. Biaya 
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variabel terdiri dari biaya pengadaan koloni 
lebah yang dikeluarkan (90,82%), biaya obat-
obatan (0,57%), biaya tenaga kerja (4,91%), dan 
biaya kemasan (3,67%). Sedangkan rata-rata 
biaya variabel yang dikeluarkan peternak lebah 
Trigona sp adalah sebesar Rp. 1.968.167 per 
periode pemeliharaan atau Rp. 26.478 per 
periode pemeliharaan. Biaya variabel yang terdiri 
dari, biaya pengadaan koloni lebah (94,42%), 

biaya obat-obatan (0,26%), biaya tenaga kerja 
(2,43%), dan biaya kemasan (2,90%). 
Analisis Komparatif Pendapatan Peternak 
Lebah Madu Apis cerana dan Trigona sp 
 Untuk melihat perbandingan dari 
produksi madu, biaya produksi, nilai produksi 
(penerimaan), dan pendapatan yang diterima 
peternak lebah madu Apis cerana dan peternak 
lebah Trigona sp, disajikan pada tabel 2 berikut: 
 

Tabel 2. Perbandingan Produksi, Biaya Produksi, dan Pendapatan Peternak Lebah Apis cerana dan 
Trigona sp di Desa Genggelang Kecamatan Gangga  

 
No Uraian Peternak Lebah  

Apis cerana 
Peternak Lebah  

Trigona sp 
Rata-rata Rata-rata per stup Rata-rata Rata-rata per stup 

1 Produksi (ml) 21.033 430 18.667 251 
2 Biaya Produksi 

a. Biaya Tetap 
b. Biaya Variabel 

 
462.990 

1.347.250 

 
9.460 

27.526 

 
228.250 

1.968.167 

 
3.071 

26.478 
3 Nilai Produksi 4.685.278 95.726 4.684.444 63.019 
4 Pendapatan 2.875.037 58.741 2.488.028 33.471 

 
Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukan 

bahwa perbandingan dari jumlah produksi madu 
yang dihasilkan dari lebah Apis cerana lebih 
besar dibandingkan jumlah produksi madu yang 
dihasilkan lebah Trigona sp. karena pada 
umumnya karakteristik dari lebah Trigona sp ini, 
memiliki jumlah produksi madu yang relativ  lebih 
sedikit dan lebih lama dalam mengasilkan madu 
dari pada jenis lebah madu lainnya. 

Biaya produksi yang meliputi biaya tetap 
(biaya penyusutan alat) yang dikeluarkan 
peternak lebah Apis cerana lebih besar 
dibanding biaya tetap yang dikeluarkan peternak 
lebah Trigona sp. Hal ini dikarenakan besar 
kecilnya nilai tersebut berpengaruh pada jenis 

dan kualitas alat yang dipakai serta umur pakai 
alat tersebut.  

Sedangkan pada biaya variabel yang 
dikeluarkan peternak lebah Trigona sp lebih 
besar dari pada biaya variabel yang dikeluarkan 
peretnak lebah Apis cerana, dikarenakan biaya 
variabel adalah biaya yang sifatnya 
mempengaruhi besar kecilnya produksi, 
sehingga ada dari komponen jenis biaya variabel 
yang digunakan peternak lebah Trigona sp lebih 
besar dibandingkan komponen jenis biaya 
variabel yang digunakan peternak lebah Apis 

cerana, seperti biaya pembelian koloni yang 
lebih banyak dikeluarkan peternak lebah Trigona 

sp, karena banyaknya koloni yang dipelihara 
oleh peternak lebah Trigona sp. 
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Nilai produksi yang diterima oleh 
peternak lebah Apis cerana lebih besar 
dibandingkan nilai produksi yang diterima oleh 
peternak lebah Trigona sp. Berbedanya nilai 
produksi tersebut disebabkan oleh perbedaan 
hasil produksi, sehingga besar kecilnya nilai 
produksi yang dikeluarkan tergantung pada 
jumlah produksi madu yang dihasilkan saat 
panen. 

Pendapatan adalah selisih antara nilai 
produksi yang diterima dengan biaya produksi 
yang dikeluarkan peternak lebah. pendapatan 
peternak lebah Apis cerana lebih besar 
dibandingankan pendapatan peternak lebah 
Trigona sp. dikarenakan lebih sedikitnya biaya 
produksi yang dikeluarkan peternak lebah Apis 

cerana dan besarnya nilai produksi yang 
diterima oleh peternak lebah Apis cerana 
menyebabkan pendapatan peternak lebah Apis 

cerana lebih besar dibandingkan pendapatan 
peternak lebah Trigona sp. 

Perbandingan secara nominal 
menunjukan adanya perbedaan pendapatan dari 
kedua peternak lebah. Akan tetapi setelah 
dilakukan pengujian statistik Uji-T pada taraf 
nyata 0,05 menunjukan hasil, apakah  
pendapatan kedua peternak lebah beda nyata 
atau tidak bedanyata disajikan pada tabel 3 
berikut: 

Tabel 3. Hasil Uji-T Pendapatan peternak lebah 
Apis cerana dan Pendapatan Peternak 
Lebah Trigona sp di Desa Genggelang 
Kecamatan Gangga 

 
  Apis cerana Trigona sp 

Mean 2875037,302 2488027,778 
Variance 3,46067E+13 1,78657E+13 
Observations 18 18 
Pooled Variance 2,62362E+13 

 Hypothesized Mean 
Difference 0 

 Df 34 
 t Stat 0,226668978 
 P(T<=t) one-tail 0,41101923 
 t Critical one-tail 1,690924198 
 P(T<=t) two-tail 0,82203846 
 t Critical two-tail 2,032244498   

 

Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa 
hasil Uji-T didapatkan nilai t hitung sebesar 0,22 
dan nilai t tabel sebesar 1,69, dari nilai tersebut 
menunjukan t hitung 0,22 < t table 1,69 yang artinya 
Ho diterima. Hal ini menunjukan pendapatan 
peternak lebah Apis cerana dan pendapatan 
peternak lebah Trigona sp tidak beda nyata.  
Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat 
Budidaya Lebah Madu Apis cerana dan 
Trigona sp 

Faktor pendukung dan penghambat 
budidaya lebah madu Apis cerana dan Trigona 
sp merupakan hal-hal yang mendukung dalam 
membudidayakan lebah dan hal-hal yang 
menghambat dalam membudidayakan lebah 
yang dilakukan peternak lebah. Faktor 
pendukung dan penghambat tersebut terdiri dari 
aspek habitat lebah, aspek teknik budidaya, 
aspek dukungan kapasitas atau pelatihan, dan 
aspek pemasaran. Faktor pendukung dan 
penghambat disajikan pada tabel 4 berikut:
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Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Budidaya Lebah Apis cerana dan Trigona sp di Desa 
Genggelang Kecamatan Gangga 

No Faktor Peternak Lebah 
Apis cerana 

Peternak Lebah 
Trigona sp 

Orang % Orang % 
1 Pendukung 

a. Aspek Habitat Lebah 
1. Koloni mudah didapat 

b. Aspek Teknik Budidaya 
1. Mudah dipelihara 

c. Aspek Dukungan Kapasitas/ pelatihan 
1. Pernah mengikuti pelatihan budidaya lebah 

d. Aspek Pemasaran 
1. Mudah dipasarkan 

 
 
6 
 

14 
 
4 

 
18 

 
 

33,33 
 

77,78 
 

22,22 
 

100,00 

 
 
9 
 

18 
 
1 
 

18 

 
 

16,67 
 

100,00 
 

5,56 
 

100,00 
2 Penghambat  

a. Aspek Habitat Lebah 
1. Sulit mendapatkan koloni 

b. Aspek Teknik Budidaya 
1. Kurang pakan 
2. Cuaca tidak mendukung (hujan dan terlalu panas) 
3. Terserang hama 
4. Kekurangan stup 

c. Aspek Dukungan Kapasitas/ pelatihan 
1. Tidak pernah mengikuti pelatihan budidaya lebah 

madu 
d. Aspek Pemasaran 

1. Sulit pemasaran 

 
 

13 
 

15 
9 
13 
6 
 

14 
 

 
- 

 
 

72,22 
 

83,33 
50,00  
72,22 
33,33 

 
77,78 

 
 
- 

 
 
8 
 

12 
6 
10 
5 
 

17 
 

 
- 

 
 

44,44 
 

66,67 
33,33 
55,55 
27,78 

 
94,44 

 
 
- 

 
Berdasarkan Tabel 6 diatas, faktor 

pendukung yang dirasakan oleh peternak lebah 
Apis cerana dan peternak lebah Trigona sp 
adalah dari aspek teknik budidaya bahwa lebah 
Apis cerana mudah dipelihara sebanyak 14 
orang (77,78%) dan 18 orang (100%) oleh 
peternak lebah Trigona sp, serta faktor 
pendukung dari aspek pemasaran yaitu madu 
mudah dipasarkan sebanyak 18 orang peternak 
lebah Apis cerana dan Trigona sp (100%), 
karena peternak lebah madu di daerah penelitian 
rata-rata memasarkan madu di rumahnya 
masing-masing sehingga pembeli langsung 
datang ketempat peternak lebah, dan penjualan 

madu juga dilakukan sesuai dengan pemesanan 
pembeli, akan tetapi tidak jarang pembeli 
menawar harga madu yang dijual peternak lebih 
murah, karena harga madu yang dijual oleh 
peternak lebah sangat bervariasi. 

Sedangkan faktor penghambat yang 
dirasakan oleh peternak lebah, dari aspek 
habitat lebah yaitu sulitnya untuk mendapatkan 
koloni lebah oleh peternak lebah Apis cerana 
sebanyak 72,22%  dan 44,44 % oleh peternak 
lebah Trigona sp. Menurut peternak lebah Apis 

cerana, sekarang koloni lebah Apis cerana 
sudah jarang ditemui, karena sumber pakan 
berkurang seperti bunga jambu mente yang 
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banyak terdapat di Desa Genggelang sudah 
banyak ditebang, karena tidak produktif lagi. 

Faktor penghambat dari aspek teknik 
budidaya  yaitu kurangnya pakan lebah 
sebanyak 83,33% oleh peternak lebah Apis 

cerana dan 66,67% oleh peternak lebah Trigona 
sp, kekurangan pakan berpengaruh pada jumlah 
produksi yang dihasilkan. Menurut Kuntadi 
(2013) umumnya masa pembungaan tanaman 
bersifat musiman. Hal ini menyebabkan lebah 
berpotensi mengalami kelangkaan pangan. Bagi 
peternak lebah, masa langka bunga adalah 
masa krisis, populasi koloni mengecil dan tak 
jarang sampai tingkat yang paling rendah, 
kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap 
musim panen selanjutnya, karena penurunan 
populasi yang tajam akan menyebabkan 
keterlambatan perkembangan koloni disaat 
menyongsong kedatangan musim nektar. 
Akibatnya, peternak lebah tidak dapat 
memanfaatkan musim panen secara maksimal 
atau bahkan mengalami gagal panen. 

Peternak lebah di daerah penelitian 
membudidayakan lebah secara menetap yaitu 
dipelihara di pekarangan rumah dan sekitar 
kebun dekat dengan rumah peternak. Selama ini 
peternak lebah belum pernah memberikan 
pakan tamabahan bagi lebahnya, karena 
peternak lebah hanya bergantung pada tanaman 
yang ada disekitar lokasi budidaya lebah seperti 
tanaman jambu mente, mangga, kelapa, jati 
putih, kapuk, alpukat, pepaya, jambu air, coklat, 
durian dan manggis. Menurut Kuntadi (2013) 

resiko yang sering dihadapi peternak lebah 
madu yang mengelola lebahnya secara 
menetap, tidak hanya hasil madu yang tidak 
terlalu banyak tetapi juga koloni hijrah. Lebah 
Apis cerana tergolong jenis lebah madu yang 
sangat mudah hijrah apabila kekurangan sumber 
pakan dari lingkungan di sekitarnya. 

Cuaca yang tidak mendukung 
merupakan faktor penghambat yang dirasakan 
peternak lebah Apis cerana sebanyak 9 orang 
(50%) dan peternak lebah Trigona sp sebanyak 
6 orang (33,33%). Menurut peternak lebah, hal 
ini pula menyebabkan koloni mudah hijrah 
karena pada musim hujan koloni lebah Apis 

cerana kesulitan dalam mencari pakan sehingga 
tidak jarang koloni meninggalkan sarangnya, 
begitu pula dengan koloni lebah Trigona sp. Jika 
cuaca terlalu panas tidak jarang pula 
menyebabkan koloni lebah Trigona sp 
meninggalkan sarangnya. Menurut Situmorang 
dan Hasanudin (2014) produksi tanaman 
ditentukan oleh musim. Pada musim paceklik, 
yaitu saat musim kemarau panjang dapat 
mengakibatkan produksi nektar berkurang. 
Cuaca panas kering berangin, bunga akan rusak 
atau tidak muncul sehingga nektar tidak dapat 
keluar  atau tidak ada. Saat musim hujan 
produksi nektar juga berkurang. Hal ini karena 
nektar tersiram air hujan sehingga gula menjadi 
hanyut, keadaan ini tidak disukai lebah. 

Disamping itu juga, hama pengganggu 
adalah faktor penghambat dalam budidaya lebah 
yang dirasakan peternak lebah Apis cerana 
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sebanyak 13 orang (72,22%) dan sebanyak 10 
orang (55,55%) oleh peternak lebah Trigona sp. 
Hama pengganggu cukup berpengaruh terhadap 
kenyaman koloni lebah Apis cerana dan Trigona 
sp. Dimana  koloni lebah Apis cerana rentan 
terhadap hama pengganggu seperti tokek, cicak, 
burung, dan semut. Hama-hama tersebut 
mengganggu koloni lebah Apis cerana dan tidak 
jarang membuat koloni lebah meninggalkan 
sarang, karena seringkali hama memakan koloni 
yang berada disekitar stup, sehingga 
mengurangi jumlah koloni. Sedangkan koloni 
lebah Trigona sp rentan terhadap hama seperti 
cicak dan semut yang dimana, hama semut 
sering menyerang koloni saat pemanen madu, 
sedangkan hama cicak sering memakan koloni 
lebah Trigona sp disekitar stup sehingga 
mengurangi jumlah koloni lebah tersebut. 
Menurut Situmorang dan Hasanudin (2014) 
koloni lebah sangat tergantung kepada 
keseimbangan pakan lebah. Apabila salah satu 
atau kedua komponen pakan lebah tidak 
tersedia atau sedikit maka kehidupan lebah akan 
terganggu. Akibatnya lebah bisa hijrah, koloni 
mudah terserang hama atau penyakit, lama 
harapan hidup lebah pendek dan organ tubuh 
lebah menjadi kurang lengkap. 

Kurangnya stup yang dimiliki oleh 
peternak lebah dirasa sebagai faktor 
penghambat dalam budidaya lebah sebanyak 6 
orang peternak lebah Apis cerana (33,33%) dan 
sebanyak 5 orang (27,77%) oleh peternak lebah 
Trigona sp, karena kurangnya modal untuk 

membeli stup atau membuat stup sebagai media 
kebangbiak lebah. Harga stup berkisar Rp. 
30.000 sampai Rp. 50.000 per stup. Menurut 
peternak lebah didaerah penelitian, dengan 
banyaknya jumlah stup akan meningkatkan 
jumlah koloni sehingga madu yang dihasilkan 
akan banyak pula. 

Faktor penghambat lainnya adalah dari 
aspek dukungan kapasitas atau pelatihan. 
Kurangnya dukungan kapasitas atau pelatihan 
dari pemerintah merupakan salah satu faktor 
penghambat, dengan mengikuti pelatihan 
budidaya lebah atau penyuluhan yang dilakukan 
oleh pemerintah dapat meningkatkan 
pengetahuan peternak lebah tentang cara 
budidaya lebah. Berdasarkan tabel diatas 
bahwa, 77,78% peternak lebah Apis cerana tidak 
pernah mengikuti pelatihan budidaya lebah, 
sedangkan 94,44% peternak lebah Trigona sp 
tidak pernah mengikuti pelatihan budidaya lebah. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Sruktur biaya produksi budidaya lebah madu 

Apis cerana yang dikeluarkan yaitu biaya 
tetap sebesar Rp. 462.990 per periode 
pemeliharaan atau Rp. 9.460 per stup per 
periode pemeliharaan dan biaya variabel 
yang dikeluarakan sebesar Rp. 1.347.250 per 
periode pemeliharaan atau Rp. 27.526 per 
stup per periode pemeliharaan dengan total 
biaya produksi sebesar Rp. 1.810.240 per 
periode pemeliharaan atau Rp. 36.986 per 
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stup per priode pemeliharaan. Sedangkan 
struktur biaya produksi budidaya lebah madu 
Trigona sp dimana biaya tetap sebesar Rp. 
228.250 per periode pemeliharaan atau Rp. 
3.071 per stup per periode pemeliharaan dan 
biaya variabel sebesar Rp. 1.968.167 per 
periode pemeliharaan atau Rp. 26.478 per 
stup per priode pemeliharaan dengan total 
biaya produksi adalah Rp. 2.196.417 per 
periode pemeliharaan atau Rp. 29.548 per 
stup per periode pemeliharaan.  

2. Pendapatan peternak lebah madu Apis 

cerana rata-rata sebesar Rp. 2.875.037 per 
periode pemeliharaan atau Rp. 58.741 per 
stup per periode pemeliharaan, sedangkan 
pendapatan peternak lebah madu Trigona sp 
rata-rata sebesar Rp. 2.488.028 per periode 
pemeliharaan atau Rp. 33.471 per stup per 
periode pemeliharaan. Perbedaan 
pendapatan peternak lebah madu Apis 

cerana dan Trigona sp dimana nilai thitung 
0,22 < ttabel 1,69 yang artinya dari 
pendapatan kedua peternak lebah madu 
tidak berbedanya. 

3. Faktor pendukung dalam budidaya lebah 
madu Apis cerana dan Trigona sp adalah 
koloni lebah Apis cerana dan Trigona sp 
mudah dipelihara dan mudah pula dalam 
memasarkan produk madu, sedangkan faktor 
penghambat dalam budidaya lebah madu 
adalah koloni lebah Apis cerana rentan kabur 
jika kekurangan pakan, terserang hama, 
serta keadaan cuaca yang tidak mendukung 

seperti hujan dan terlalu panas. Faktor 
penghambat lainya yaitu kurangnya modal 
untuk membeli stup dan kurangnya dukungan 
kapasitas atau pelatihan tentang budidaya 
lebah madu dari pemerintah, sehingga 
kurangnya pengetahuan peternak dalam 
membudidayakan lebah madu. 

Saran 
1. Diharapkan peternak lebah madu agar 

memperbanyak atau menanam tanaman 
sebagai pakan lebah sehingga dapat 
meningkatkan produksi madu. 

2. Penggunaan stup yang memiliki sisiran agar 
dapat diterapkan oleh peternak lebah Apis 

cerana  sehingga mudah dalam pemanenan 
madu. 

3. Diharapkan untuk penelitin selanjutnya, untuk 
melakukan penelitian dalam rangka 
mengetahui distribusi pemasaran. 

4. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat 
memberikan bantuan langsung berupa 
penyuluhan dan pelatihan serta materi, 
sehingga peternak lebah dapat meningkatkan 
produksi madu dan pendapatan untuk 
kesejahteraan peternak lebah khususnya di 
Desa Genggelang Kecamatan Gangga. 
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