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RINGKASAN 
 

 Usaha budidaya lebah madu (Apis cerana) sangat strategis untuk meningkatkan 
pendapatan petani lebah serta dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara optimal 
tanpa merusak kelestariannya, dan memelihara lebah dengan cara modern dan tanpa 
melupakan kebiasaan hidup lebah itu sendiri secara alami. Tujuan dari penelitian ini adalah : 
(1) Untuk mengetahui produksi dan pendapatan pada usaha budidaya lebah madu di 
Kabupaten Lombok Utara (2) Untuk menganalisis kelayakan finansial usaha budidaya lebah 
madu di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan penerimaan dan biaya produksinya (3) 
Mengidentifikasi dampak yang dihadapi petani lebah madu yang mencangkup aspek 
lingkungan yang ada disekitar daerah penelitian, pemanfaatan terhadap sumberdaya alam dan 
peningkatan pendapatan terhadap petani usaha budidaya lebah madu di Kabupaten Lombok 
Utara. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan unit 
analisis usaha budidaya lebah madu (Apis cerana) di Kabupaten Lombok Utara. Penentuan 
responden dilakukan secara proposional random sampling. Data yang digunakan adalah data 
kualitatif dan data kuantitatif, sedangkan sumber data yaitu : primer dari responden dan 
sekunder dari dinas terkait. Analisis data meliputi analisis produksi dan pendapatan, 
kelayakan dan break event point. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Usaha budidaya lebah madu (Apis cerana) di 
Kabupaten Lombok Utara menghasilkan pendapatan sebesar Rp 1.812.000/proses produksi, 
pertiga bulan selama satu kali proses pemanenan madu, dengan biaya yang dikeluarkan 
sebesar Rp 498.500/proses produksi dengan rata-rata produksi madu per proses produksi 
adalah 15,43 botol, dan rata-rata nilai produksi Rp 2.314.700 (2) Budidaya lebah madu layak 
untuk dikembangkan dengan nilai RC ratio sebesar 4,2. Makna dari R/C ratio ini adalah 
setiap Rp 1 biaya yang dikorbankan untuk memproduksi madu, dapat memberikan  
penerimaan sebesar Rp 4,2. Dengan demikian usaha budidaya lebah madu tergolong layak 
untuk dikembangkan, karena R/C ratio >1. (3) Indikator BEP menunjukkan bahwa BEP 
penerimaan sebesar Rp 196.000, BEP produksi sebesar 1,5 botol, dan BEP harga sebesar Rp 
52.700. Budidaya lebah madu merupakan pemanfaatan potensi alam yang tanpa menganggu 
lingkungan dan merugikan masyarakat. Serta menjadi satu potensi yang sangat berarti bagi 
peningkatan  pendapatan dan kesejahtraan masyarakat yang ada disekitar daerah penelitian. 
 
 
 

  



THE ANALYSIS OF FINANCIALEFFORTS OF HONEY BEECULTIVATION 
(Apis cerana) IN NORTH LOMBOK 

 
ABSTRACT 

 
The cultivation of honeybee (Apis cerana) positioned to increase farmers' income and 

the bees can take advantage of the existing natural resources optimally without damaging its 
preservation, and by keeping the bee in a modern way and without forgetting the living habits 
of the bee itself naturally. The purpose of this study are: (1) To determine the production and 
revenues in the cultivation of honey bees in North Lombok (2) To analyze the financial 
feasibility of cultivation of honey bees in North Lombok regency is based on acceptance and 
cost of production (3) Identify the impacts faced honey bee farmer who covers environmental 
aspects that exist around the study area, the utilization of natural resources and increased 
income to farmers beekeeping business in North Lombok regency. 

The method used in this research is descriptive method, by business analysis unit 
(Apis cerana) in North Lombok regency. Determination of the respondents were proportional 
random sampling. The data used is the quantitative and qualitative data, while the data 
sources are: primary and secondary respondents from relevant agencies. Data analysis 
included analysis of production and income, eligibility and break event point. 

The results showed that: (1) The cultivation of honey bee (Apis cerana) in North 
Lombok regency generated revenues of USD 1.812 million / production process, thirds 
month for one process of harvesting the honey, with the cost of Rp 498 500 / production 
process with an average production of honey per bottle production process is 15.43, and the 
average value of US $ 2.3147 million production (2) Beekeeping feasible to be developed by 
the RC value ratio of 4.2. The meaning of the R / C ratio is every USD 1 fees spend to 
produce honey, can provide reception of Rp 4.2. Thus the cultivation of honeybee considered 
adequate to be developed, because the R / C ratio> 1. (3) The indicator showed that the BEP 
acceptance of Rp 196,000, roughly 1.5 bottles BEP and BEP price of Rp 52,700. Beekeeping 
is the utilization of natural resources without disturbing the environment and harming the 
society. As well as being a potential means for increasing revenue and livelihoods of 
communities that exist around the study area. 

 
 
 
 

 
 

  



I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

  Pembangunan pertanian merupakan bagian Integral dari pembangunan nasional secara 

keseluruhan, karena pertanian diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan 

nasional. Pembangunan pertanian merupakan upaya untuk meningkatkan keuntungan 

pertanian, menciptakan nilai tambah dan kesempatan berusaha, menyediakan kebutuhan 

bahan baku industri dalam Negeri, serta meningkatkan devisa Negara. 

Indonesia dikenal memiliki potensi yang cukup besar dalam  pengembangan 

perlebahan yang berupa kekayaan sumber daya alam. Kondisi agroklimat tropis, dan jumlah 

penduduk yang tinggi. Ada beragam jenis lebah madu yang layak dibudidayakan, diantaranya 

dari jenis lebah hutan (Apis dorsata), lebah lokal (Apis cerana), dan lebah unggul (Apis 

mellifera). Hingga saat ini konsumsi madu di Indonesia masih rendah. Masyarakat Jepang 

terkenal paling banyak mengkonsumsi madu dibandingkan negara-negara Asia lainnya, yaitu 

rata-rata mencapai 200-300 gram perorang pertahun. Konsumsi madu masyarakat Swiss dan 

Jerman bahkan lebih tinggi, yaitu 800-1500 gram perorang pertahun. Konsumsi madu 

masyarakat Amerika 400-500 gram perorang pertahun. Sedangkan di Indonesia masih 

rendah, sekitar 10 gram perorang pertahun. Rendahnya konsumsi madu disebabkan oleh 

sikap masyarakat yang mengenal madu hanya sebagai obat tradisional, harganya relatif 

mahal, dan rendahnya pengetahuan tentang madu. 

Salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang cocok untuk dijadikan sebagai 

daerah pengembangan budidaya lebah madu adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Akan 

tetapi saat ini daerah penghasil madu yang utama di Indonesia hanyalah Sumbawa, Sumba, 

Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Jawa dan Lombok. 

  Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari sekian daerah di Indonesia 

penghasil madu. Provinsi NTB terdiri dari dua pulau  yaitu Pulau Sumbawa dan Pulau 

Lombok, kedua pulau tersebut telah dikenal sebagi daerah sentra produksi madu. Madu yang 

terkenal di wilayah Pulau Lombok yang telah dibudidayakan oleh penduduk di Kabupaten 

Lombok Utara adalah Lebah Apis Cerana. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian tersebut, maka ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1. Berapa tingkat produksi dan pendapatan yang dapat di capai oleh petani budidaya 

lebah madu di kabupaten lombok utara? 



2. Apakah usaha budidaya lebah madu di Kabupaten Lombok Utara sudah mencapai 

tingkat  kelayakan dan keuntungan dalam suatu usaha budidaya? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1. Tujuan  

1. Untuk mengetahui produksi dan pendapatan pada usaha budidaya lebah madu di 

Kabupaten Lombok Utara 

2. Untuk menganalisis kelayakan finansial usaha budidaya lebah madu di Kabupaten 

Lombok Utara berdasarakan penerimaan dan biaya produksinya. 

3. Mengidentifikasi dampak yang dihadapi petani lebah madu yang mencangkup aspek 

lingkungan yang ada disekitar daerah penelitian, pemanfaatan terhadap sumberdaya 

alam dan peningkatan pendapatan terhadap petani usaha budidaya lebah madu di 

Kabupaten Lombok Utara. 

1.3.2. Manfaat 

1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi petani dalam rangka meningkatkan 

pendapatan. 

2. Memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan analisis finansial usaha petani 

lebah madu yang ada di Kabupaten Lombok Utara kepada semua pihak yang mengkaji 

masalah ini. 

3. Sebagai bahan acuan, data penting dan informasi bagi peneliti berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Kerangka Pendekatan Masalah 

 Adapun kerangka pendekatan masalah yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pendekatan Masalah 

2.2. Devinisi Operasional 

1. Usahatani lebah madu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petani yang 

memanfaatkan sebagian dari lahan perkebunannya dengan memadukan faktor 

produksi dari madu dan untuk memperoleh keuntungan dari berusahatani lebah madu. 

2. Penerapan teknologi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua alat-alat yang 

dipergunakan untuk memudahkan petani dalam melakukan perkembangbiakan lebah 

madu, memanen dan memproduksi. 

3. Biaya produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan oleh petani selama kegiatan usaha budidaya lebah madu yang terdiri dari 

biaya tetap dan biaya variable. 

4. Input produksi adalah proses produksi yang terdiri dari bahan baku, bahan mentah, 

energi yang digunakan dan informasi yang diperlukan. 

Usaha Budidaya Lebah 
Madu 

Penerapan Teknologi Biaya Produksi 
- 
 

Input Produksi Nilai Produksi 

Pendapatan 

Analisis Finansial 



5. Nilai produksi atau penerimaan petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

jumlah produksi usahatani dikalikan dengan harga yang berlaku ditingkat petani dan 

dinyatakan dalam satu rupiah. 

6. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah selisih antara penerimaan 

dengan total biaya yang dikeluarkan. 

7. Break Even Point yang dimaksud dalam penelitian ini adalah titik pulang pokok 

dimana total nilai produksi (penerimaan) sama dengan besarnya biaya produksi yang 

dikeluarkan (TR=TC), sehingga tidak untung dan tidak rugi. Terdiri dari BEP 

penerimaan, merupakan nilai penerimaan dimana terjadinya titik pulang pokok, BEP 

produksi, merupakan tingkat harga dimana terjadi titik pulang pokok. 

8. Analisis finansial dalam penelitian ini adalah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui kelayakan suatu usahatani (lebah madu) dilihat dari kemampuannya 

menghasilkan pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan 

metode survei yaitu dengan cara menggumpulkan data di lapangan melalui wawancara 

langsung dengan petani menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan penentuan 

sampel dilakukan dengan metode propotional random sampling dengan alasan kondisi 

peternak relatif  homogen ditinjau dari skala usaha, tatalaksana pembudidayaan, dan tujuan 

pembudidayaan. 

3.2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani yang melakukan usahatani budidaya 

lebah madu (Apis cerena) di Kabupaten Lombok Utara. 

3.3. Penentuan Daerah Sampel dan Responden 

3.3.1 Penentuan Daerah Sampel 

 Penelitian ini dilakukan di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara 

yakni, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung, 

dan Kecamatan Pemenang. Dari kelima kecamatan tersebut sampel dipilih secara 

proportional random sampling atas pertimbangan bahwa kelima kecamatan tersebut yang 

terbanyak jumlah petani madu dan mempunyai produksi terbanyak. 

3.3.2. Penentuan Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah para pengusaha agroindustri lebah madu yang 

ada di Kabupaten Lombok Utara. Adapun tekhnik penentuan responden dalam penelitian ini 

dilakukan secara sensus yaitu dengan mewawancarai semua pembudidaya lebah madu yang 

masih aktif membudidaya. Kabupaten Lombok Utara sebagai lokasi penelitian yaitu terdapat 

lima kecamatan yakni di Kecamatan pamenang terdapat 7 responden, di Kecamatan Tanjung 

terdapat 2 responden, kecamatan gangga 11 responden, kecamatan kayangan 4 responden dan 

di kecamatan bayan terdapat 5 responden. 

  



3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis data  

  Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

data kualitatif. 

1. Data kualitatif adalah data atau informasi yang tidak dapat diukur dengan angka, yang 

diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan petani responden, seperti misalnya 

hambatan, masalah dan lain-lain. 

2. Data kuantitatif adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara langsung 

dengan petani responden, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan dimana data yang 

diperoleh berupa angka-angka kuantitatif, seperti jumlah produksi, harga, nilai penjualan, 

dan pendapatan. 

3.4.2 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer yaitu data yang diproleh dari wawancara langsung dengan responden, yang 

berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, dan dari pengamatan langsung 

dilapangan. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi pengamatan Dinas Kehutanan 

Kabupaten Lombok Utara, Badan pusat statistik dan dari sumber lain yang dianggap perlu 

dan menunjang. 

3.5. Variabel dan Cara Pengukurannya 

1. Usaha budidaya lebah madu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memelihara lebah 

jenis lokal (Apis cerena) dengan menggunakan stup/kotak lebah dan atau glodok dengan 

maksud untuk memperoleh madu. 

2. Biaya produksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan dalam 

usaha budidaya lebah madu meliputi : 

a. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan pada awal usaha budidaya lebah madu yang 

terdiri dari biaya pembelian peralatan seperti kotak stup,saringan, masker dan topi, dan 

sebagainya. 

b. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan secara rutin selama proses produksi 

berlangsung, terdiri atas : pembelian koloni lebah, gula pasir, upah  tenaga kerja, 

pengemasan dan lain-lain. 



3. Biaya pengemasan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar perlengkapan untuk 

pengemasan (Pembotolan) madu yang sudah dipanen yang dinyatakan dalam satuan 

rupiah. 

4. Biaya penyusutan alat-alat tahan lama. Nilai penyusutan diperoleh dari hasil pengurangan 

nilai pembelian dikurangi dengan taksiran nilai sisa dibagi dengan jangka umur 

ekonomisnya, dinyatakan dalam satuan rupiah. 

5. Total biaya produksi (TC) adalah total biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam satu kali 

proses produksi berlangsung, dinyatakan dalam satuan rupiah. 

6. Break Even Poin (BEP) merupakan titik pulang pokok dimana total nilai produksi sama 

dengan total biaya. Dapat diukur dengan BEP penerimaan, merupakan nilai penerimaan 

dimana terjadinya titik pulang pokok dinyatakan dalam satuan rupiah, BEP produksi, 

merupakan nilai produksi dimana terjadi titik pulang pokok dinyatakan dalam satuan 

berat, BEP harga, merupakan harga jual produk (output) dimana terjadi titik pulang pokok 

dinyatakan dalam satuan rupiah per unit. 

7. Harga produk adalah nilai dari hasil produksi lebah madu yang akan dijual ditingkat 

petani yang berlaku pada saat ini dinyatakan dalam satuan rupiah. 

8. Nilai produksi adalah hasil kali produksi dengan harga jual di tingkat petani, dinyatakan 

dalam satuan rupiah. 

3.6. Cara Pengumpulan Data 

  Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yaitu 

pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden dengan berpedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah dibuat. 

3.7. Analisis Data 

 Analisis data usaha budidaya lebah madu di Kabupaten Lombok Utara dilakukan 

dengan analisis finansial yang meliputi : 

1. Aspek Produksi dan Pendapatan 

Untuk mengetahui pendapatan usahatani budidaya lebah madu, di analisis 

dengan menggunakan produksi dan pendapatan petani, digunakan analisis finansial 

dengan rumus : 

I = TR – TC 

            Dimana 

   TC = FC + VC 

  



Keterangan : 

 I = Pendapatan bersih budidaya lebah madu (Rp) 

 TR = Total penerimaan kotor budidaya lebah madu (Rp) 

 TC = Total biaya petani (Rp) 

 FC = Biaya tetap budidaya lebah madu (Rp) 

 VC = Biaya variabel (Rp) 

2. Aspek kelayakan  

 Untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha di analisis dengan analisis 

Revenue/Cost Ratio (R/C Ratio) sebagai berikut : 

 R/C ratio: 

R/C ratio =  	 	 	( )
	 	 	( )

 

Keterangan : 

Jika R/C rasio > 1, maka usaha budidaya lebah madu dikatakan menguntungkan atau 

layak diusahakan 

Jika R/C rasio < 1, maka usaha budidaya lebah madu tidak menguntungkan atau tidak 

layak diusahakan. 

3. Break Event Point (BEP) 

 Break event point (BEP) adalah titik keseimbangan antara total penerimaan 

dengan total pengeluaran (TR = TC). Untuk menentukan BEP (Break Event Poin) di 

gunakan 3 (Tiga) pendekatan yaitu: 

a. BEP Produksi (kg) 

BEP =  

b. BEP Penerimaan (Rp) 

BEP =  

c. BEP Harga (Rp/Kg) 

BEP =  

3.8. Analisis Dampak yang dihadapi Petani Lebah Madu 

 Untuk mengetahui dampak yang dihadapi oleh petani lebah madu dalam penelitian ini 

adalah dengan menginventarisasi melalui wawancara langsung atau dengan menggunakan 

daftar pertanyaan kemudian ditabulasikan. 

  



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Responden 

4.1.1 Umur Responden 

 Umur merupakan faktor yang cukup menentukan keberhasilannya dalam menjalankan 

usaha, karena umur seseorang mempengaruhi sikap, keterampilan. Cara berfikir dan 

kemampuan fisik dalam bekerja, serta keinginan menerapkan ide-ide baru dalam mengelola 

usahanya. Penambahan umur masih dapat menunjukkan aktifitas fisik dan mental yang makin 

meningkat sampai batas-batas tertentu dan makin lama akan semakin berkurang. Simanjuntak 

(1985), dalam Sukriadi (2012), menyatakan bahwa golongan umur produktif berada pada 

kisaran umur yaitu sekitar 15–65 tahun dianggap memiliki kemampuan secara fisik dalam 

mengelola usahataninya. Umur responden di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.1 Umur Responden Usaha Budidaya Lebah Madu di Kabupaten Lombok Utara 
Tahun 2015 

No. Umur 
 (tahun) 

Responden  
 (orang) 

Persentase 
 (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

28-34 
35-41 
42-48 
49-55 
56-62 
63-69 

8 
6 
9 
4 
1 
1 
 

27.58 
20.68 
31.03 
13.79 
3.44 
3.44 

Jumlah 29 100 
Sumber: Data Primer Diolah 2015 

Pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 29 responden usaha budidaya lebah 

madu, maka presentase yang terbanyak terdapat pada kategori umur 42-48 tahun dengan 

jumlah responden sebanyak Sembilan orang dengan presentase 31.03 % menempati 

presentase yang tertinggi. Dan reponden yang berumur 28-34 tahun sebanyak delapan orang 

responden dengan presentase 27.58%. Responden yang berumur 35-41 tahun berjumlah enam 

orang responden dengan presentase 20.68%. Dan responden yang berumur 49-55 tahun 

sebanyak empat orang responden dengan presentase 13.79%. Sedangkan responden yang 

berumur 56-62 dan responden yang berumur 63-69 tahun masing-masing berjumlah satu 

orang dengan presentase 3.44%. Berdasarkan kriteria tersebut maka responden usaha 

budidaya lebah madu termaksud dalam kriteria umur produktif untuk melakukan suatu usaha. 

  



4.1.2 Tingkat Pendidikan Responden 

 Dalam melihat tingkat pendidikan terakhir responden akan dapat diketahui sampai 

sejauh mana pemahaman responden tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pola serta 

sistem pembudidayaan lebah madu tersebut. Pendidikan mempunyai pengaruh bagi adopsi 

teknologi dan ketrampilan atau manajemen dalam mengelola usahataninya. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan formal maka akan semakin mudah lupa mengadopsi teknologi dan 

keterampilan atau manajemen dalam mengelola. Lebih jelasnya tingkat pendidikan responden 

pengusaha Lebah Madu di Kabupaten Lombok Utara. 

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden Pengusaha Lebah Madu di Kabupaten Lombok 
Utara Tahun 2015 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 
(orang) 

Presentase 
 (%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Tidak Sekolah 
Tidak Tamat Sekolah Dasar 
Tamat Sekolah Dasar 
Tamat Sekolah Menengah Pertama 
Tamat Sekolah Menengah Atas 
Tamat Perguruan Tinggi 

1 
3 
6 
4 
13 
2 
 

3.44 
10.34 
20.69 
13.79 
44.82 
6.89 

 
Jumlah 29 100 

Sumber : Diolah Data Primer, Tahun 2015 

  Pada tabel 4.3 terlihat bahwa dari 29 orang responden, tingkat pendidikan responden 

pada usaha budidaya lebah madu adalah tamat sekolah menengah atas yaitu sebanyak tiga 

belas orang responden dengan presentase sebesar 44,82% dari 29 responden. Hal ini 

menunjukan tingkat pendidikan responden sudah tergolong sedang, dan Tingkat pendidikan 

tamat sekolah dasar menempati urutan kedua dengan jumlah sebanyak enam orang responden 

dengan presentase sebesar 20,69%, selanjutnya responden dengan pendidikan tamat sekolah 

menengah pertama yaitu sebanyak empat orang responden dengan presentase sebesar 

13,79%, sedangkan pada tingkat pendidikan tamat perguruan tinggi  dengan jumlahnya dua 

orang responden dengan presentase sebesar 6,89%. Pada penelitian ini responden yang tidak 

tamat sekolah dasar sebanyak tiga orang responden dengan jumlah presentase sebesar 

10,34%, dan responden yang tidak sekolah berjumlah satu orang dengan jumlah presentase 

sebesar 3,44%. Maka berdasarkan data tersebut pengusaha budidaya lebah madu di 

Kabupaten Lombok Utara rata-rata memiliki ilmu pengetahuan sehingga cukup mudah dalam 

membaca dan menghitung rugi laba dari kegiatan yang dilakukannya. 

  



4.2.3 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 masih berada di bawah umur angkatan kerja, maka 

beban biaya yang harus di tanggung kepala kelurga semakin besar. 

Tabel 4.4 Kisaran Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Pada Usaha Budidaya Lebah 
Madu di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015. 

nnbnnnnNo Jumlah Tanggungan 
Keluarga 

Jumlah Responden 
(orang) 

Persentase 
(%) 

1 
2 
3 

1-2 
3-4 
≥5 

17 
11 
1 

58,68 
37,93 
3,34 

 Jumlah 29 100 
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas bahwa responden yang mempunyai tanggungan kisaran 

antara 1–2 orang menempati urutan tertinggi sebanyak 17 orang responden dengan presentase 

58,68%, selanjutnya pada kisaran 3–4 orang menepati urutan kedua yaitu sebanyak 11 orang  

responden dengan presentase 37,93%, selain itu 1 orang responden dengan presentase 3,34% 

yang mempunyai tanggungan sebanyak 5 orang. 

4.2.4 Pengalaman dalam Membudidaya Lebah Madu 

 Pengalaman usaha merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang 

kegiatan usahatani. Pengalaman berusahatani yang lebih lama akan lebih mudah 

mengantisipasi berbagai kendala yang dihadapi dalam berusahatani. Petani yang memiliki 

pengalaman kerja lebih lama akan lebih mudah mengambil keputusan yang terbaik pada saat 

yang paling tepat. 

Tabel 4.5 Pengalaman Berusaha Pada Usaha Budidaya Lebah Madu di Kabupaten Lombok 
Utara Tahun 2015 

No Pengalaman Usaha (Tahun) Jumlah (Orang) Persentase (%) 
1 
2 

1-5 
6-10 

27 
2 

93,10 
6,89 

 Jumlah 29 100 
Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas bahwa responden yang mempunyai pengalaman 

berusahatani dengan kisaran 1 – 5 tahun menempati posisi tertinggi yaitu dengan jumlah 

responden 27 orang dengan presentase sebanyak 93,10%, dan dua orang responden dengan 



presentase 6,89% yang menyatakan mempunyai pengalaman 6-10 tahun dalam usaha 

budidaya lebah madu. 

4.4 Tatalaksana Pembudidayaan Lebah Madu Apis Cerana 

4.4.1 Karakteristik Lebah Apis Cerana 

Aktivitas lebah madu sangat dipengaruhi suhu udara disekitarnya. Suhu yang terlalu 

dingin atau terlalu panas dapat membunuh seluruh anggota koloni. Untuk mempertahankan 

kehidupan lebah harus dapat menjaga dan memelihara suhu yang ada pada sarangnya agar 

tetap terjaga kehangatannya. 

 Jika cuaca dinggin, koloni tersebut berkelompok disekeliling lebah ratu dan terus 

bergerak-gerak, membuat otot-otot berkontraksi dan bereaksi secara cepat sehingga 

meningkatkan suhu sarang. Mereka membuat jalan yang terbuka untuk mengalirkan 

udara.ditangah sarang suhunya 35 °	퐶. Ditepi sarang lebih sejuk.jika udara panas mereka 

mengerak-gerakkan sayapnya yang kecil untuk membuat aliran udara untuk menyejukkan 

sarangnya. 

Pada suhu kurang dari 10°퐶 urat sayapnya lemah, sehingga lebah tidak bisa terbang. 

Pada suhu 5°퐶 lebah tidak dapat berjalan. Keadaan hidupnyapun diambang maut. Pada suhu 

diatas 10°퐶, lebah mulai aktif. Kegiatanyapun meningkat seirama dengan kenaikan suhu 

udara. Merukapun mulai beterbangan. Pada suhu 30-35°퐶 lebah ratu bertelur dan lebah 

pekerja aktif membuat sarang. 

4.4.2 Kotak Lebah (stup) Apis Cerana 

 Bentuk dan ukuran kandang sampai saat ini belum ada ukuran baku. Namun yang 

telah banyak dipakai para petani lebah, biasanya rata-rata berukuran panjang 50-50 cm, lebar 

30-40 cm dan tinggi 30-40 cm. Sedangkan satu peti sarang lebah, terdiri dari beberapa frame 

(bingkai) atau petani biasa menyebutnya dengan istilah sisiran. Yang telah biasa dilakukan 

petani, satu peti berisi 8-10 frame. Frame fungsinya sebagai tempat bertelur lebah, atau 

tempat bersarangnya ratu lebah. Tempat penyimpanan kandang lebah yang terbaik, selain 

harus ditempatkan pada lahan terbuka. Bagian kandang, yang disebut biasanya memiliki 

lubang-lubang kecil untuk keluar masuk lebah. Biasanya lebah mencari makan pada pagi hari 

dan sore hari. 

4.4.3 Pakan Lebah Apis Cerana 

 Cukup banyak tanaman di daerah penelitian yang dapat menunjang kelangsungan 

hidup dari lebah madu tersebut tetapi tidak semua tanaman dapat menjadi penyedia sumber 

nektar dan polen yang baik untuk lebah. Lebah membutuhkan pakan yang cukup untuk 

kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan koloni, produksi madu dan aktivitas reproduksi lebah. 



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

cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman. Hampir semua tanaman berbunga 

adalah penghasil nektar. Selai nektar, lebah juga memerlukan polen dan air untuk 

kelangsungan hidup anggota koloni. 

Jenis-jenis tanaman pakan lebah yang terdapat di daerah penelitian yaitu jenis 

tanaman seperti pohon aren, padi, jagung dan jambu mente, dari tanaman tersebut terdapat 

kandungan polen. Tanaman yang terdapat kandungan nektar yaitu pada pohon mahoni, 

mangga, belimbing, rambutan, jambu air dan pohon kapuk. Sedangkan tanaman yang 

memiliki kandungan nektar dan polen yaitu terdapat pada tanaman kelapa, pepaya, pisang, 

kacang tanah dan kacang panjang. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sekitar 15 jenis pakan yang  banyak terdapat 

di daerah penelitian, terdapat sekitar 4 jenis tanaman yang mengandung polen dan 6 jenis 

tanaman yang mengandung nektar sedangkan 5 jenis tanaman yang mengandung keduanya 

baik nektar maupun polen. Pakan lebah yang penting adalah nektar dan polen yang dihasilkan 

oleh tanaman.  Polen merupakan serbuk sari bunga jantan yang diambil oleh lebah dan 

digunakan sebagai makanan pokok dan bergizi dari seluruh koloni lebah madu, sedangkan 

nektar adalah cairan manis kaya dengan gula yang diproduksi oleh bunga dari tumbuhan. 

Lebah juga memerlukan air untuk kelangsungan hidup anggota koloni (Rusfindra, 2005). 

4.4.4. Peralatan Pembudidaya Lebah Apis Cerana 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani pembudidaya lebah madu dalam 

melakukan aktifitasnya menggunakan peralatan seadanya tetapi adapula sebagian petani yang 

tidak menggunakan peralatan yang seharusnya digunakan. Adapun beberapa peralatan yang 

dimiliki oleh pembudidaya adalah : 

 Sarung tangan, dimaksudkan untuk melindungi tangan dari sengatan lebah. 

 Masker/pelindung wajah, dimaksudkan untuk melindungi wajah atau bagian kepala 

dari sengatan lebah. 

 Pengasapan, dimaksudkan yaitu bertujuan untuk mengasapi lebah agar lebah tersebut 

tidak agresip. Pengasapan ini harus dilakukan secara bertahap dan tidak berlebihan. 

 Pisau, dimaksudkan untuk mengiris atau memotong sarang lebah. 

 Kurungan lebah ratu yang digunakan pada saat pemanenan. 

 Saringan, dimaksudkan untuk menyaring madu pada saat pemanenan. 

 Alat pemeras digunakan untuk memeras madu dalam skala sisiran yang cukup 

banayak. 

  



4.4.5. Pemanenan Madu Lebah Apis Cerana 
Pemanenan dilakukan oleh petani pada saat madu berusia tiga bulan atau pada saat 

sisiran lebah sudah tertutup semua oleh madu. Waktu panen dilakukan pada sore hari atau 

pagi hari  pada saat lebah sedang istirahat.  

Pada setiap sisiran terdapat madu yang siap untuk dipanen. Ciri-ciri frame/sisiran 

yang siap untuk dipanen oleh petani lebah adalah : 

 Sisiran telah tertutup oleh lapisan lilin tipis lebih dari 80% yaitu sisiran yang berusia 

±	20 hari dimana kadar air pada usia tersebut adalah dalam kadar yang ideal untuk 

dipanen. 

 Sisiran yang tua biasanya akan menghasilkan madu yang lebih coklat dan kental 

sedangkan pada sisiran yang muda akan menghasilkan madu yang berwarna 

muda/agak terang dengan kualitas madu yang lebih encer. 

 Panen madu dilaksanakan pada 1-2 minggu setelah musim bunga. 

Langkah -  langkah pemanenan yang dilakukan oleh petani lebah yaitu : 

 Dengan cara melihat terlebih dahulu keadaan dari sisiran yang akan dipanen. Bila 

madu telah menutupi 1/3 dari sisiran maka madu tersebut dapat dipanen. 

  Selanjutnya petani dapat mengambil dan membersihkan  sisiran yang dipanen, sisiran 

tersebut diambil dengan cara memotongnya menggunakan pisau. 

 Proses selanjutnya yaitu madu tersebut diperas dalam wadah dengan menggunakan 

kain saring/penyaringan agar madu tersebut bersih dari kotoran. 

 Pengemasan madu dilakukan dalam botol, dimaksudkan supaya produk siap 

dipasarkan. 

 Disimpan dalam suhu kamar, agar terjaganya kualitas dari madu tersebut.  

4.5. Analisis Biaya dan Keuntungan Pada Usaha Budidaya Lebah Madu Apis Cerana 
Tabel. 4.6 Analisis Biaya, Penerimaan dan Keuntungan Pada Usaha Budiaya Lebah 

Madu Apis Cerana Pertiga Bulan, Satu Kali Proses Produksi tahun 2015. 

No. Uraian Besarnya  
1. Biaya Variabel : 

a. Sarana Produksi (botol) 
b. Pengemasan (Rp/botol) 
c. Tenaga kerja 

Total biaya variabel 

 
227.600 
133.200 

27.900 
388.700 

 
2. 
3. 
4. 
5. 

Biaya Tetap : 
Biaya penyusutan alat (Rp) 
Total biaya produksi (Rp) 
Nilai produksi 
Pendapatan (Rp) 

 
109.800 
498.500 

2.314.500 
1.818.000 

        Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2015 



Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa total biaya variabel yang dikeluarkan oleh 
responden diterdiri dari biaya sarana produksi, biaya pengemasan, dan upah tenaga kerja 
yaitu sebesar Rp 388.700/proses produksi selama tiga bulan dan biaya tetap seperti biaya 
penyusutan alat tahan lama pada responden usaha budidaya lebah madu adalah sebesar Rp 
109.800 sedangkan total biaya produksinya adalah sebesar Rp 498.500/proses 
produksi,pertiga bulan dan nilai produksi pada usaha budidaya lebah madu adalah sebesar Rp 
2.314.700. Sehingga mendapatkan rata-rata pendapatan sebesar Rp 1.818.000/proses 
produksi, pertiga bulan selama satu kali proses pemanenan madu. 
 Sehingga pada usaha budidaya lebah madu dalam satu tahun petani lebah dapat 
melakukan pemanenan sebanyak 3-4 kali, apabila cuacanya baik atau pada musim berbunga. 
4.6. Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Lebah Madu Apis Ceran 

Tabel 4.7. Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Lebah Madu Apis Cerana Pertiga Bulan, 
Satu Kali Proses Produksi Tahun 2015 

No.   Uraian Agroindustri Lebah Madu 
1. Biaya produksi : 

Biaya variabel (Rp) 
Biaya tetap (Rp) 
Total biaya (Rp) 

 
388.700 
109.800 
498.500 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Produksi (Botol/ml) 
Harga (Rp/botol) 
Nilai produksi (Rp) 
R/C ratio 
Break Event Poin : 
BEP produksi (botol) 
BEP Harga (Rp/botol) 
BEP Penerimaan (Rp) 

15,43 
100.000 

2.314.700 
4,2 

 
91,5 

52.700 
196.000 

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2015  

 Dari Tabel 4.6 menunjukan bahwa usaha budidaya lebah madu Apis cerana di 

kabupaten Lombok Utara sudah efisien dan layak dikembangkan karena rata-rata produksi 

madu per proses produksi adalah 15,43 botol, dengan rata-rata nilai produksi Rp 2.314.700 

dan nilai BEP Produksi sebesar 1,5 botol, dengan ukuran botol yang digunakan rata-rata 

berukuran 550 ml. Selanjutnya BEP Harga sebesar Rp 52.700. Dan penerimaan dari setiap 

petani sebesar Rp 196.000. Dengan demikian R/C ratio usaha budidaya lebah madu dapat 

diketahui yaitu sebesar 4,2. Makna dari R/C ratio ini adalah setiap Rp 1 biaya yang 

dikorbankan untuk memproduksi madu, dapat memberikan penerimaan sebesar Rp 4,2 untuk 

madu. Dengan demikian usaha budidaya lebah madu (Apis cerana) tergolong layak untuk 

dikembangkan, karena R/C ratio >1. 

  



4.7. Dampak Yang Dihadapi Oleh Petani Usaha Budidaya Lebah Madu 

Adapun dampak yang dihadapi petani atau responden lebah didaerah penelitian yaitu 

berupa dampak positif dan dampak negatif. 

 Dampak positif terhadap lingkungan secara tidak langsung akan dapat dirasakan 

pengaruhnya terhadap kesehatan lingkungan apabila konsumsi madu masyarakat sekitar 

menjadi meningkat dengan adanya kemudahan memperoleh madu dan hasil sampingan 

lainnya yang memiliki nilai gizi tinggi. Aktifitas lebah yang dibudidayakan oleh petani justru 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang ada disekitar lokasi penelitian. 

 Sedangkan dampak negatifnya yaitu apabila pembudidayaan lebah dilakukan dekat 

dengan pemukiman padat penduduk, hanya dalam hal-hal tertentu lebah bisa menganggu 

masyarakat yang ada disekitarnya karena penyengatannya. Oleh karena itu sebaiknya 

budidaya lebah madu tidak dilakukan ditengah pemukiman padat perkotaan. Tetapi lebih baik 

dilaksanakan ditempat-tempat yang relative lapang di daerah pertanian. 

4.8. Pemanfaatan Sumber Daya dan Kesempatan Kerja Melalui Usaha Budidaya Lebah 

Madu Apis Cerana 

 Dalam penelitian ini, petani melalui usah budidaya lebah madunya dapat 

dimanfaatkan potensi alam yang cukup tersedia yang terdapat di daerah penelitian dengan 

tanpa menganggu lingkugan dan merugikan masyarakat disekitar pembudidayaan lebah. 

Tanaman yang bunganya menjadi sasaran dalam kegiatan lebah atau menjadi pakan lebah, 

sama sekali tidak terganggu dan justru dapat membantu proses produksi tanaman tersebut. 

4.9. Peningkatan Pendapatan Usaha Budidaya Lebah Apis Cerana 

 Sebagai usaha yang memiliki nilai tambah cukup besar usaha budidaya lebah madu 

ini cukup berarti dalam upaya peningkatan pendapatan, khususnya bagi rakyat kecil yang ada 

di daerah penelitia, karena usaha budidaya lebah madu ini bisa dilakukan sebagai usaha kecil 

atau usaha sampingan. Dengan potensi pengembangan usaha budidaya lebah ini yang sangat 

besar dan dapat dilaksanakan secara luas di daerah penelitian dengan melihat segala potensi 

yang ada di daerah tersebut. 

 Usaha budidaya lebah madu Apis Cerana yaitu menjadi satu potensi yang sangat 

berarti bagi peningkatan pendapatan dan kesejahtraan rakyat. Karena peternakan lebah madu 

memerlukan keterampilan khusus, maka untuk pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan 

pendapatan dan kesejahtraan masyarakat sangat diperlukan adanya fasilitas, program 

pembinaan dan kerjasama yang dapat membantu calon petani dan peternak lebah madu 

sehingga dapat mengembangkan usahanya. 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesmpulan sebagai 

berikut: 

1. Usaha budidaya lebah madu (Apis cerana) di Kabupaten Lombok Utara menghasilkan 

pendapatan sebesar Rp 1.812.000/proses produksi, dengan biaya yang dikeluarkan 

sebesar Rp 498.500/proses produksi. Dengan rata-rata produksi madu per proses produksi 

adalah 15,43 botol, dan rata-rata nilai produksi Rp 2.314.700. 

2.  Budidaya lebah madu layak untuk dikembangkan  dengan  nilai RC ratio sebesar 4,2.  

Makna dari R/C ratio ini adalah setiap Rp 1 biaya yang dikorbankan untuk memproduksi 

madu, dapat memberikan  penerimaan sebesar Rp 7,3. Dengan demikian usaha budidaya 

lebah madu tergolong layak untuk dikembangkan, karena R/C ratio >1. 

3. Indikator  BEP menunjukan bahwa BEP penerimaan sebesar Rp 196.000, BEP produksi 

sebesar 1,5 botol, dengan ukuran botol yang digunakan rata-rata 550 ml dan BEP harga 

sebesar Rp 52.700/botol. 

4. Budidaya lebah madu merupakan pemanfaatan potensi alam yang tanpa menganggu 

lingkungan dan merugikan masyarakat. Serta menjadi satu potensi yang sangat berarti 

bagi peningkatan  pendapatan dan kesejahtraan masyarakat yang ada disekitar daerah 

penelitian. 

 

5.2.  Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada usaha budidaya lebah madu (Apis 

Cerana) di Kabupaten Lombok Utara, maka dapat disarankan bahwa: 

1. Untuk meningkatkan produksi petani pembudidaya selaku produsen maka perlu 

memperbaiki system produksi yang ada dengan tetap mengutamakan kualitas serta 

keaslian madu yang dihasilkan. 

2. Perlu membentuk kemitraan yang lebih khusus lagi dengan lembaga lainnya terutama 

dengan pedagang–pedagang besar serta pemerintah daerah sehingga informasi yang 

berkaitan dengan perkembangan aspek pemasaran madu dapat diketahui. 

3. Peningkatan penyuluhan serta perhatian dan dukungan dalam mengangkat potensi madu 

Lombok utara dapat dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan terhadap anggota–

anggota kelompok terutama untuk kelompok yang terisolir. 
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