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PeNDaHUlUaN

latar Belakang
Tujuan pembangunan nasional pada 

hakekatnya adalah menciptakan masyarakat 
yang semakin maju, adil, makmur dan lestari 
yang dilandasi oleh tingkat kesejahteraan yang 
semakin tinggi, efisien dan mendorong kreatifitas 
serta partisipasi masyarakat. Pembangunan sub 
sektor peternakan merupakan bagian integral 
dari pembangunan pertanian untuk tercapainya 
pembangunan nasional yang merata. Seiring 
dengan kerangka pembangunan pertanian terse-
but, maka pembangunan peternakan diharapkan 
dapat meningkatkan populasi dan produksi 
ternak guna mencukupi kebutuhan pangan dan 
gizi masyarakat, penghematan devisa negara, 
penyedian lapangan kerja dan lapangan usaha 
serta pendapatan denan memperhatikan asas 
kelestarian. Dalam kaitannya dengan sub sektor 
peternakan, kini telah dikembangkan usaha baik 
dalam skala kecil maupun skala besar dengan 
tujuan utamanya memenuhi kebutuhan hidup 
serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara di 
dunia yang memiliki keanekaragaman jenis flora 
dan fauna dengan keistimewahan yang ttidak 
dimiliki oleh negara lain. Keanekaragaman jenis 
flora dan fauna yang tinggi ini merupakan suatu 
kekayaan yang besar dan dapat dijadikan aset 
pembangunan. Untuk itu diperlukan usaha-usaha 
yang mendasar antara lain dengan melakukan 
infentarisasi dan idebtifikasi jenis flora dan 
fauna dengan tujuan agar sumber daya alam 
yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal 
dengan mengutamakan efek kelestariannya, 
serta kemungkinan usaha pembinaan agar jenis 
flora dan fauna yang dapat terhindar dari bahaya 
kerusakan dan kepunahan.

Sumber daya alam yang dimaksud dalam 
hal ini adalah hutan dengan segala keaneka 

ragaman. Di dalam hutan terkandung kekayaan 
keanekaragaman jenis flora dan fauna, dimana 
semua ini dapat dimanfaatkan untuk kepentin-
gan masyarakat. Seperti untuk pangan dan pe-
rumahan. Selain itu fungsi hutan adalah sebagai 
konservasi plasma nuftah baik flora maupun 
fauna, serta perlindungan kesuburan tanah dan 
pengaturan air sehingga tercipta lingkungan 
hidup yang sehat dan serasi bagi masyarakat 
didalam dan sekitar hutan itu sendiri. Namun 
dengan semakin meningkatnya kelancaran pem-
bangunan sebagai akibat pemenuhan kebutuhan 
hidup dan usaha untuk mencapai kemakmuran 
maka, manusia mempunyai kecenderungan un-
tuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut 
dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti 
pembukaan wilayah hutan untuk daerah pemuki-
man dan pertanian guna memenuhi kebutuhan 
hidup. Dengan demikian usaha-usaha tersebut 
di atas akan mengubah struktur dan komposisi 
vegetasi yang ada di dalamnya, selain itu juga 
mempengaruhi margasatwa yang hidup di dalam 
hutan, sebagai akibat lingkungan semakin sem-
pit dan bila terus menerus akan mengakibatkan 
terganggunya keseimbangan ekosistem dan 
menimbulkan kurangnya keanekaragaman hayati 
(biodiversity).

Kabupaten Halmahera Utara misalnya, 
dengan kondisi hutan yang sangat luas di dalam-
nya termasuk kawasan hutan Desa Tolabith yang 
terletak di Kecamatan Kao memiliki keanek-
aragaman flora dan fauna. Potensi fauna yang 
cukup besar di antaranya adalah spesis lebah 
madu, yang penyebarannya hampir merata pada 
setiap pulau-pulau yang ada di Maluku.

Sampai dengan awal PELITA V, produksi 
madu dalam negeri dari hasil budidaya maupun 
jenis lokal yang diusahakan secara tradisional di 
sekitar kawasan hutan 1.800 Ha/tahun, sedang-
kan lebah yang dibudidayakan mencapai 32.000 
koloni di antaranya dibudidayakan di Pulau 
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Jawa yang diusahakan oleh 13.500 peternak. 
Indonesia setiap tahun masih mengimpor 300 
ton madu dengan tingkat komsumsi 3,12 gram 
per kapita per tahun. Pada PELITA IV menjadi 
7 gram per kapita tahun 1992. Ini membuktikan 
bahwa kesadaran masyarakat akan manfaat madu 
semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari 
produksi madu hasil kegiatan perlebahan lima 
tahun terakhir, dimana pada tahun 1997 – 1998 
produksi madu mencapai 2.615,72 ton dan yang 
terbanyak diproduksi oleh Propinsi Nusa Teng-
gara Timur (Anonimous, 2000).

Dari uraian di atas terliha bahwa produksi 
lebah madu yang dihasilkan belum dapat me-
menuhi standar kebutuhan dalam negeri, hal 
ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman 
petani/pengumpulan dalam mengupayakan pem-
budidayaan lebah madu secara baik, dengan pola 
pembudidayaan yang masih bersifat tradisional, 
dengan tidak mengetahui teknik dan cara budi-
daya lebah secara baik. Hal ini akan berpengaruh 
buruk terhadap perkembangan kehidupan lebah 
yang secara langsung mempengaruhi produktifi-
tas madu yang dihasilkan oleh lebah itu sendiri. 
Selain itu faktor yang mempengaruhi perkem-
bangan produksi madu secara adalah kualitas 
madu yang rendah karena sebagian besar petani 
pengumpul belum memahami faktor-faktor 
ekologis serta species pohon penghasil nektar 
dengan mengupayakan usaha-usaha pemeli-
haraan dan pelestarian sehingga secara langsung 
mempengaruhi hasil serta kualitas madu yang 
diperoleh (Warisno, 1996).

Usaha pengembangan lebah madu secara 
baik mempunyai hubugan timbal balik dengan 
lingkungan, dimana dengan adanya usaha-usaha 
pengembangan budidaya lebah, baik yang dilaku-
kan secara intensif maupun hanya berstatus seb-
agai pengumpul, secara tidak langsung berkaitan 
dengan proses pelestarian sumber daya hutan, 
peningkatan produktivitas tanaman, ataupun 
pertumbuhan holtikultura, dapat menghasilkan 
hubungan simbosis yang saling menguntungkan 
dengan lebah karena tanaman akan mengeluar-
kan bunga yang berwarna-warni dengan bau yang 
beranekaragam yang mengandung nektar dan 
tepung sari sebagai makanan lebah, sementara 
lebah sendiri akan membantu penyerbukan tana-
man menjadi lebih berhasil (Winarno, 1981).

Melihat hubungan ketergantungan di 
atas diharapkan peternak/pengumpul bisa mem-
pelajari dan mengetahui pohon-pohon sumber 
penghasil nektar bagi lebah serta mengetahui 
tanaman-tanaman yang waktu berbunganya 
berlangsung sepanjang tahun (tidak mengenal 
musim) dan tanaman yang waktu berbunganya 
hanya berlangsung pada bulan-bulan tertentu 
(tumbuhan semusim) agar bisa diatur tingkat 
ketersediaan sumber nektar dan nutrisi tersedia 
sepanjang tahun yang secara otomatis sangat 
membantu ketersediaan sumber pakan bagi 
lebah untuk memproduksi madu secara baik dan 
berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas maka analisis 
vegetasi untuk potensi pengembangan lebah 
madu sangat diperlukan karena terkait dengan 
vegetasi sebagai sumber penghasil nektar dan 
tepung sari terbaik bagi lebah madu sehingga 
diharapkan akan terjadi peningkatan kemampuan 
lebah dalam menghasilkan madu dengan jumlah 
dan kualitas yang baik.

Bertolak dari berbagai penjelasan yang 
dikemukakan maka dilakukan penelitian dengan 
judul “Studi Tentang Potensi Pohon Penghasil 
Nektar Di Kecamatan Kao Kabupaten Halma-
hera Utara”.

tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah 

untuk mengetahui penyebaran lebah madu Apis 
dorsata berdasarkan sarang dan potensi pohon 
penghasil nektar. Dan mengetahui proses pemeli-
haraan lebah Apis mellitera yang dibudidayakan 
serta potensi pohon penghasil nektar.

Kegunaan Penelitian
	Sebagai bahan informasi dasar
	Sebagai indikator untuk tujuan konser-

vasi dan budidaya

tINJaUaN PUStaKa

Deskripsi lebah madu
Lebah madu termasuk hewan serangga 

bersayap dan dimasukan dalam klasifikasi seb-
agai berikut :

Divisio : Arthropoda
Sub Divisio: Medibulata
Classic : Insecta (Hexapoda)
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Ordo  : Nymenifera
Familli : Apidae
Genus  : Apis, Trigona dan Melipona
Species lebah sangat banyak, tetapi yang 

paling umum dikenal adalah species Apis melif-
fica,  Apis indica, Apis dorsata, Apis florea, dan 
Apis trogana (Murtidjo, 1994). Jenis lebah yang 
banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia ada 
empat yaitu Apis mellifica (Apis melifera), Apis 
indica, Apis dorsata, Apis trigona. sedangkan 
untuk lebah madu yang populer dikembangkan 
di Indonesia adalah :

Lebah Apis mellifera/Apis melifica, 
merupakan lebah impor dari Italia yang memiliki 
temperamen yang tidak ganas serta mudah dipeli-
hara. Dibandingkan dengan Apis indica, lebah ini 
memiliki ukuran yang lebih besar dan produkti-
vitasnya sangat tinggi sebagai pengumpul madu, 
dimana dalam setahun dapat menghasilkan 30 
– 60 kg untuk setiap koloni serta lebah jenis ini 
sangat cocok untuk usaha budidaya lebah madu 
secara komersial.

Apis indica, merupakan lebah madu yang 
lokal yang temperamennya cukup ganas. Produk-
sinya cukup lumayan, yang mana dalam setahun 
dapat menghasilkan 5 – 10 kg madu untuk setiap 
koloni dan lebah jenis ini sangat cocok untuk 
dibudidayakan bahkan diusahakan untuk skala 
keluarga (Murtidjo, 1994).

Defenisi Sumber Nektar
Nektar adalah suatu senyawa kompleks 

yang dihasilkan oleh kelenjar “Necterifier” tana-
man dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 
yang bervariasi. Komponen utama dari nektar 
adalah suktosa, fruktosa, dan glukosa. Disamping 
itu dalam nektar terdapat zat-zat gula lainnya sep-
erti maltosa, ratinosa, serta turunan karbohidrat 
lain (Warison, 1996).

Zat-zat lain yang jumlah sangat sedikit 
juga terdapat seperti asam-asam organik, resin, 
protein, garam dan mineral. Konsentrasi gula 
nektar bervariasi mulai dari 5 persen sampai 
70 persen atau lebih tergantung dari keadaan 
iklimnya, jenis tanaman serta faktor lainnya. 
Sebelum nektar menjadi madu ternyata harus 
mengalami empat tahap yakni pengumpulan 
nektar dari tanaman, proses pengubahan nektar 
menjadi gula inverst yang kemudian dilanjutkan 

dengan pengurangan jumlah kandungan air dan 
pemotongan madu di sarang lebah.

Nektar mengandung air dari 40 – 80 
persen, karena itu kadang-kadang ¾ dari be-
ratnya harus dikeluarkan atau dibuang sampai 
menjadi madu. Hal ini dilakukan dengan cara 
mengangkut setiap tetes nektar dari ruangan 
yang satu keruangan yang lain sehingga sebagian 
air menguap. Evaporasi atau penguapan air dari 
nektar dilakukan dengan cara pengesapan oleh 
sayap-sayap lebah. Seekor lebah mengibaskan 
sayapnya 26.400 kali setiap menitnya sehingga 
menghasilkan sirkulasi udara yang baik didalam  
sarang. Penurunan kadar air dalam sel madu 
terutama disebabkan oleh perbedaan tekanan 
uap air antara cairan bakal madu dengan udara 
di luar. Perbedaan tersebut terutama disebabkan 
karena bantuan kipasan sayap lebah yang dapat 
mengatur ventilasi sehingga kadar air turun seki-
tar 15 – 20 persen. Kemudian sel madu ditutup 
dengan lilin yang dihasilkan dari bagian perut 
lebah (Warisno, 1996).

Dalam keadaan normal 1 – 3 bulan sejak 
dimulainya pengumpulan nektar oleh lebah, su-
dah dapat mulai panen. Pemanenan berikutnya 
dapat dilakukan setiap sebulan sekali, terutama 
pada waktu musim bunga dan musim basah.

Indonesia merupakan negara yang di 
miliki keanekaragaman spesis tumbuhan bunga 
yang sangat beragam dan merata setiap daerah. 
Soemopratowo dan Soeprapto (1993), men-
gatakan bahwa di daerah tropis, hujan menentu-
kan pertumbuhan tanaman karena mempengaruhi 
hasil nektar dimana semakin banyak hujan hasil 
nektar akan semakin baik atau sebaliknya.

madu
Madu adalah salah satu zat kental manis 

yang dibuat oleh lebah dengan jalan fermen-
tasi dari nektar bunga tanaman di dalam saluran 
pencernaan lebah. Setelah mengalami perubahan 
kemudian madu disimpan di dalam sel-sel sarang 
lebah. Madu merupakan hasil utama dari usaha 
peternakan lebah, dimana banyak sedikitnya 
hasil madu sangat tergantung pada jenis lebah 
yang dipelihara, jumlah lebah dalam satu koloni 
dan banyak sedikitnya bunga yang merupakan 
sumber lebah (Murtidjo, 1991).
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Fisiko kimia madu dilihat dari komposisi 
madu pada umumnya tersusun dari karbohidrat 
(gula), air serta mineral dan bagian-bagian yang 
sangat kecil jumlahnya seperti terlihat pada tabel 
1.
Tabel 1. Komposisi Kimia Madu per 100 gram

Sumber : Wanarno, 1981
Kegunaan madu lebah diantaranya, bisa 

sengat lebah dalam bentuk ampul untuk obat 
maupun sebagai veksin, dan perekat. Dapat di-
ramu dan dipasarkan dalam bentuk yang beragam 
sesuai dengan gunanya, seperti farmasi, kosme-
tika dan obat-obatan, juga sebagai sumber energi 
bagi atlet untuk berprestasi (Warisno, 1996).   
Hasil produk sampingan dari lebah yang cukup 
potensial adalah :

• Madu, merupakan produk utama dari 
lebah yang mengadung bahan gizi yang 
sangat esensial, dipakai sebagai penye-
dap makanan dan sering digunakan 
untuk bahan kosmetika dan bahan obat-
obatan.

• Royal jelly, merupakan produk samp-
ingan berupa susu ratu lebah yang 
diproduksi dari hasil sekresi kelenjar 
khusus yang terbentuk dari sebagian 
kepala lebah dan dipakai dalam industri 
kosmetika.

• Tepung sari, sebagai suatu hasil alam 
yang biasanya disebut pollen, yang 
berpotensial untuk kebutuhan industri 
farmasi.

• Lilin lebah, merupakan produk sampin-
gan selain untuk membangun sel sarang 
juga berguna dalam bidang batik tulis 
dan kosmetika.

• Perekat lebah, dikenal dengan nama 
propolis, merupakan zat perekat yang 
dihimpun dari tunas, ranting yang di-
hinggapi, dan zat ini potensial untuk 
industri mebel (Murtidjo, 1991).

Keragaman Satwa lebah
Ekosistim yang beragam dapat mencip-

takan keragama bagi flora dan fauna yang sangat 
tinggi. Banyak fauna yang mendiami bumi atau 
mendiami hutan sebagai tempat tinggalnya 
menunjukan keanekaragaman ukuran, bentuk, 
struktur serta kebiasaannya. Secara khusus 
masing-masing species telah tersesuaikan agar 
dapat hidup dalam lingkungan tertentu (Lavie-
ren, 1981).

Keragaman satwa akan berbeda dari suatu 
tempat ketempat lainnya tergantung kondisi dari 
lingkungan dan juga faktor lain yang mempen-
garuhinya. Keragaman species ada hubungannya 
dengan tingkat ketabilan komunitas dimana ko-
munitas yang tinggi keragamannya akan memiliki 
jaringan yang kompleks. Keragaman organisme 
yang lebih tinggi adalah pada komunitas yang 
merupakan daerah peralihan antara dua komu-
nitas yang berbeda (Tjondonegoro, 1979).

Penyebaran Satwa
Penyebaran lebah madu lebih merata 

diseluruh dunia jika dibandingkan dengan se-
rangga dan hewan lainnya, dimana ada manusia 
disitu lebah berada. Oleh karena itu kegunaan 
lebah madu telah dikenal sejak kurang lebih 
2000 tahun yang lalu ketika manusia masih 
hidup sangat primitif (Murtidjo, 1991). Peterson 
(1976), dikutip Alikodra (1980), mengatakan 
bahwa penyebaran satwa erat hubungannya den-
gan makanan. Dalam arti bahwa satwa tersebut 
mempunyai tempat khusus untuk hidup. Perbe-
daan tinggi suatu tempat memberikan gambaran 
tentang vegetasi yang berbeda, dalam hal ini 
berhubungan dengan persediaan makanan yang 
ada satu satwa.

Alikodra (1980), mengatakan bahwa 
distribusi atau sebaran stwa terjadi karena ad-
anya dispersal maupun migrasi. Sebaran satwa 
dapat ditinjau dari dua segi yaitu menurut ruang 
dan waktu sebaran yang sangat ditentukan oleh 
kondisi biologis dari setiap jenis satwa yang 
menyangkut sifat ekologis, morfologis dan 
fisiologis.

Hampir semua margasatwa merasa teri-
kat pada tempat-tempat tertentu dan biasanya 
tempat di mana mereka dilahirkan atau tempat 
mereka dibesarkan. Setelah margasatwa menjadi 
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terikat pada suatu tempat tertentu, maka satwa 
itu selanjutnya akan hidup dan berkembangbiak 
disekitarnya (Tanudimardja, 1982).

Alokodra (1980), menyatakan bahwa 
pergerakan satwa baik dalam skala yang sem-
pit maupun luas merupakan suatu usaha untuk 
memenuhi tuntutan hidupnya. Pergerakan ini 
erat hubungannya dengan sifat individu dan 
kondisi lingkungan, seperti adanya densitas 
populasi yang berlebihan, sehingga individu akan 
berusaha mendapatkan persediaan makanan, 
fasilitas untuk berkembangbiak, pemangsa, 
kondisi cuaca, sumber air maupun karena adanya 
kerusakan lingkungan. Dalam kondisi seperti ini 
maka satwa akan bergerak menuju ke tempat 
yang lebih layak untuk kehidupannya.

Habitat Satwa 
Pada prinsipnya untuk kelangsungan 

hidup, hewan memerlukan tempat-tempat yang 
digunakan untuk mencari makanan, minum, 
bermain, berlindung dan tempat untuk berkem-
bang biak (Alikodra, 1980). Elton (1949) dalam 
Alkodra (1980), mengemukakan bahwa habitat 
adalah suatu daerah yang terdiri dari beberapa 
faktor (physiografi, vegetasi dan lingkungan) 
merupakan tempat hidupnya organisme.

Komponen habitat terpenting bagi ke-
hidupan satwa adalah makanan dan air serta 
cover. Makanan dan air merupakan faktor pem-
batas bagi kehidupan satwa, disamping dari segi 
jumlah maka kualitasnya juga harus diperhatikan. 
Cover juga tergolong komponen habitat yang 
terpenting karena dibutuhkan untuk hidup dan 
berkembangbiak margasatwa serta diperlukan 
sebagai tempat berlindung dari serangan predator 
(Yoakum, 1977) dalam alkodra, (1980).

Soekotjo (1976), menyatakan bahwa di 
dalam hutan pohon-pohon tidak hidup secara 
individu tetapi merupakan bagian dari masyara-
kat hutan. Masyarakat hutan ini dibentuk dari 
pohon, semak, perdu, rumput, serangga, burung, 
binatang menyusui, mikrofauna, mikroflora serta 
tanah itu sendiri.

Hampir semua tanaman yang berbunga 
merupakan sumber makanan lebah madu. 
Makanan lebah madu adalah nektar dan tepung 
sari yang terdapat pada bunga dan air. Untuk itu 
pengembangan budidaya lebah madu harus dekat 

dengan lokasi atau tempat yang cukup banyak 
menghasilkan nektar (Warisno, 1996).

Sesuai dengan adaptasi hewan terhadap 
lingkungan segala bentuk perubahannya, So-
emoprastowo dan Soeprapto (1993), mengatakan 
bahwa di daerah tropi curah hujan dan kelmbapan 
udara mempengaruhi hasil nektar. 

Pada waktu musim hujan hasil nektar 
akan meningkat. Hari yang cerah merangsang 
keluarnya hasil nektar, sedangkan hari panas 
kering berangin lebih banyak merusak bunga 
tanaman. Pada waktu matahari terbit bunga ban-
yak mengeluarkan nektar sampai dengan pukul 
08.00 WIT, pada waktu ini terlihat lebah banyak 
mencari nektar. Pada siang hari yang panas tana-
man hanya menghasilkan sedikit nektar, aktifitas 
lebah kelihatan sepi. Sedangkan sore hari pukul 
17.00 WIT sampai menjelang malam lebah mulai 
sibuk lagi untuk mengumpulkan nektar.

Soemardjo dan Soemardi (1972), 
mengemukakan bahwa hasil madu yang dikum-
pulkan oleh setiap peternak lebah tergantung 
pada beberapa faktor antara lain :

• Jenis serta species lebah itu sendiri.
• Iklim, misalnya hujan pada waktu pagi 

mempengaruhi usaha pengumpulan 
nektar dan tepung sari.

• Banyaknya tanaman atau luas tanaman 
yang berbunga.

• Jauh dekatnya daerah bunga dari tempat 
perlebahan.

metODOlOGI PeNelItIaN

Bahan dan alat
Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini adalah sarang lebah dan vegetasi penghasil 
nektar.

Alat yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah :

• Kompas untuk penentuan arah jalur 
dalam pengukuran vegetasi.

• Meter untuk pengukuran jarak dan di-
ameter pohon.

• Peta kerja untuk penentuan lokasi 
kerja.

• Kamera untuk pengambilan gambar dari 
objek yang diteliti.
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• Altimeter untuk mengukur ketinggian 
arela/lokasi kerja dari muka laut.

• Tali ukur untuk pembuatan petak ukur/
petak contoh pengamatan.

• Parang untuk pembuatan transek,jalur 
pengamatan.

• Alat tulis-menulis untuk kepentingan 
administrasi penelitian.

tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi/

desa Tolabith Kecamatan Kao Kabupaten Halma-
hera Utara yang dimulai dari bulan Oktober 
– November 2005.

Rancangan Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada areal desa 

Tolabith yang dijadikan sampel dengan meng-
gunakan metode strip centinue sampling (Jalur 
berpetak bersambung) dimana pada masing-ma-
sing areal di desa dibuat satu jalur pengamatan 
untuk pengamatan suatu lokasi vegetasi tingkat 
pohon dan vegetasi tingkat tiang. Pada setiap 
jalur dibuat plot-plot pengamatan dengan ukuran 
panjang plot 20 meter dan lebar 20 meter.

Pelaksanaan Penelitian
Pengamatan keanekaragaman species 

tumbuhan pada plot-plot yang ada dengan uku-
rannya masing-masing diamati pada setiap plot 
sesuai dengan jumlah species yang ditemukan 
di setiap jalur pengamatan untuk masing-masing 
areal desa yang dipakai sebagai desa sampel. 
Objek penelitian ini adalah vegetasi tingkat po-
hon dengan diameter 20 cm lebih dan vegetasi 
tingkat tiang dengan diameter 10 cm sampai 
dengan 19 cm.

Variabel yang diamati penelitian ini antara 
lain : Deskripsi lebah madu, tingkah laku lebah 
madu, sarang lebah, proses pemeliharaan lebah, 
kerapatan, penyebaran dan keragaman.

analisis Data
Untuk menganalisis tingkat kelimpahan 

species wilayah pengamatan dipakai prosedur 
menurut Soeryanegara dan Indrawan (1977), 
sebagai berikut :
K =     Jumlah pohon suatu jenis  ~

  Luas contoh

KR =     Kerapatan suatu jenis     x 100 %
Kerapatan seluruh jenis

D =   Luas bidang dasar suatu jenis
Luas contoh

DR =       Dominasi suatu jenis   x 100%
Dominasi seluruh jenis

F =  Jumlah plot ditemukan suatu jenis
 Jumlah seluruh plot

FR = Frekuensi dari suatu jenis x 100%
   Frekuensi seluruh jenis

INP =  KR + DR + FR
Untuk mengetahui tingkat keragaman species 
digunakan Shannon index (Odum, 1980).
                N      (ni)             (ni)
HI =       - S            Log  
         1=1       N   N
Dimana :
H = Derajat diversitas jenis
N = Total nilai penting
ni = Nilai penting jenis

HaSIl DaN PemBaHaSaN

Wilayah Desa tolabith
Luas  dan letak geografis

Sesuai dengan letak dan keadaan geograf-
isnya, maka letak Desa Tolabith secara geografis 
sebelah barat berbatasan dengan Loloda. Sebelah 
timur berbatasan dengan trans Toliwang, sebelah 
utara berbatasan dengan Desa Ngoali, sebelah 
selatan berbatasan dengan Desa Soamaetek.

Keadaan iklim
Keadaan iklim pada Desa Tolabith Keca-

matan Kao memiliki iklim luas tropis dan iklim 
musim karena letak desa tolabith didaerah pegu-
nungan. Dengan demikian maka iklim di Tolabith 
sangat dipengaruhi oleh cuaca pegunungan  dan 
berlangsung bersamaan dengan iklim musim 
yaitu musim barat atau utara dan musim timus 
atau tenggara. Kedua musim ini dikelilingi oleh 
musim pancaroba yang merupakan transisi dari 
kedua musim tersebut. musim barat umumnya 
berlangsung dari bulan Desember sampai den-
gan bulan Maret, sedangkan pada bulan April 
adalah transisi ke musim timur. Musim timur 
berlangsung dari bulan Mei sampai dengan 
bulan Oktober disusul oleh masa pancaroba 
pada bulan November yang merupakan transisi 
musim barat.
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mata pencaharian
Pencaharian penduduk yang terdapat di 

desa Tolabith pada umumnya berstatus sebagai 
petani, pedagang, guru, dan Pegawai.  Petani me-
manfaatkan lahan yang tersedia untuk ditanami 
jagung, Padi, sayuran, umbi-umbian dan buah-
buahan seperti jeruk, nangka, mangga, sedangkan 
untuk tanaman perkebunan yaitu  kelapa.

Pemanfaatan hasil hutan berupa kayu 
digunakan oleh masyarakat setempat untuk 
pembangunan rumah, alat perabot rumah tangga 
dan usaha kecil dalam pembuatan meibeler. Hasil 
hutan non kayu seperti rotan, bambu, tembikar 
seperti damar digunakan untuk kebutuhan kelu-
arga misalnya rotan dan bambu untuk pembua-
tan kursi maupun anyaman. Sedangkan damar 
biasanya dijual untuk memenuhi kebutuhan 
setiap hari. Untuk satwa seperti burung biasanya 
dipasarkan kepada pedagang yang datang untuk 
membelinya. Untuk lebah biasanya diambil hasil 
madu untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual.

lebah madu
Berdasarkan hasil pengamatan dilapa-

ngan maka lebah madu (Apis mellifera dan Apis 
dorsata), memilki waktu aktivitas pada pagi hari 
mulai pukul 08.00 sampai 10.00 WIT. Sedang-
kan pada pukul 12.00 sampai 16.00 WIT lebah 
mengurangi aktivitas dalam pengumpulan nektar, 
dengan waktu yang dipakai lebih banyak untuk 
bermalas-malasan sambil menjaga ketenteraman 
sarang, hal ini terjadi karena pengaruh peningka-
tan suhu pada siang hari. Pada pukul 17.00 WIT 
sampai menjelang gelap lebah kembail berakti-
vitas untuk mengumpuilkan nektar.

Berdasarkan lokasi ditemukannya sarang 
bisa disimpulkan bahwa lebah lebih senang hidup 
pada lokasi tertutup, tersembunyi dan jauh dari 
gangguan manusia swerta pengaruh lingkungan 
lainnya.

Mula-mula lebah akan mencari daerah 
dimana persediaan sumber nektar melimpah 
dengan kondisi lingkungan yang memung-
kinkan untuk membangun sarang bagai aktivitas 
hidupnya, ada juga lebah yang mempunyai jarak 
sarang ketempat nektar mencapai 4000 sampai 
6000 mil dengan lebih banyak memperhitungkan 
faktor gangguan diatas. 

Dari hasil pengamatan juga terlihat bahwa 
lebah selalu melakukan kegiatan pengumpulan 
nektar dari satu bunga tanaman apa saja yang 
dirasa cocok untuk kebutuhan hidupnya. Lama 
tidaknya proses pengambilan nektar bunga 
tanaman tergantung dari ketersediaan sumber 
pakan/nektar disuatu lokasi serta jauh tidaknya 
dari sarang lebah.

tingkah laku lebah
Habitat adalah tempat dimana suatu 

organisme hidup dan beraktivitas atau tempat 
dimana suatu organisme mempertahankannya 
sebagai tempat untuk segala aktivitas kehidupan-
nya (Headdy dan Kurniaty, 1994). 

Habitat dapat berupa tempat untuk makan, 
kawin, bermain, bersembunyi sebagai tempat 
tinggal dan lain sebagainya yang dapat dianggap 
cocok untuk suatu organisme. Komponen habitat 
terpenting bagi kehidupan satwa/hewan adalah 
makanan, air, cover. Makanan dan air merupakan 
faktor pembatas bagi kehidupan satwa, disamp-
ing dari segi jumlah maka kualitasnya harus 
diperhatikan. Cover juga merupakan bagian dari 
habitat yang terpenting karena dibutuhkan untuk 
hidup dan perkembangbiakan serta sebagai tem-
pat berlindung dari serangan predator (Yoakum, 
1971 dalam Alikodra, 1980).

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka 
lebah madu selalu akan mencari yang tertutup 
dengan kerapatan vegetasi yang dapat memung-
kinkan pergerakan yang tidak terhalang oleh 
lebah untuk mencari makanan, bermain, kawin 
dan sebagainya. Habitat yang digunakan oleh 
lebah (Apis melifera dan Apis dorsata) adalah 
semua jenis vegetasi tingkat pohon.

tempat makan
Tempat makan selalu berhubungan erat 

dengan keadaan habitat terutama menyangkut 
ketersediaan sumber pakan/nektar serta keadaan 
lingkungan dalam hal ini jenis satwa pesaing 
yang sangat mempengaruhi. Setiap organisme 
selalu memberikan tempat makanan yang ke-
banyakan ditentukan oleh banyak makanan yang 
tersedia dengan tempat/lokasi sumber opakan 
guna menunjang aktivitas hidup sehari-hari.

Lebah madu jenis Apis melifera dan 
apis dorsata selalu mencari vegetasi yang te-
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pat sebagai tempat beraktivitas dan vegetasi 
sumber nektar sebagai tempat konsumsi pakan 
yang dapat dilihat dari konsumsi nektar yang 
tersedia serta kualitas pakan yang dikonsumsi 
oleh lebah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapan-
gan, maka pada desa tolabith ditemukan 36 
jenis pohon dengan 21 jenis diantaranya adalah 
vegetasi penghasil pakan. Berdasarkan jenis 
vegetasi penghasil pakan yang ada pada lokasi 
desa tolabith menunjukan bahwa hampir semua 
seragam jenis makanan yang disukai lebah 
berupa sari bunga sebagai sumber nektar terbaik 
bagi kehidupannya.

tempat istirahat 
Semua organisme selalu mempunyai 

kemampuan untuk mencari tempat peristira-
hatan yang aman dan tidak tidak terganggu dari 
lingkungan luar, baik predator maupun manusia 
serta pengaruh iklim. Berdasarkan hasil pen-
gamatan maka lebah selalu mencari tempat yang 
terlindung dan jauh dari pengaruh campur tangan 
manusia untuk dipakai sebagai tempat hidupnya. 
Tempat tinggal (sarang) ditemukan hampir di 
semua vegetasi dengan tingkat keterlindungan 
berpengaruh perubahan lingkungan dalam hal 
ini hembusan angin yang cukup besar. Biasanya 
sarang yang dibangun oleh lebah banyak dekat 
dengan sumber pakan sehingga lebah dapat 
cepat mengkonsumsi pakan yaitu sari bunga 
dalam memenuhi kebutuhan sumber nektar bagi 
hidupnya. Tidak tertutup kemungkinan juga letak 
sarang berada jauh dari sumber nektar dengan 
memperhitungkan faktor gangguan yang ada. 

tempat bermain
Lebah adalah hewan yang konsisten 

dalam menjaga pola pengembangan hidupnya. 
Hal ini terlihat dimana lebah lebih banyak mem-
pergunakan kerja secara efisien terutama pada 
musim semi atau musim bunga banyak. Seba-
liknya pada musim bunga sedikit (masa paceklik) 
lebah lebih banyak mempergunakan waktunya 
untuk bermain, bermalasan – malasan dengan 
terbang mengelilingi daerah sarang sambil men-
jaga keamanan dan ketentraman daerah sarang. 
Biasanya waktu bermain yang paling banyak 
dilakukan lebah jantan dan ratu lebah sedangkan 
lebah pekerja lebih banyak menyibukkan dir-

inya untuk memelihara kehidupan koloni/sarang 
tersebut baik berupa penyediaan sumber nektar, 
tenunan sarang dan lain sebagainya.

Sesuai dengan dialog yang dilakukan den-
gan beberapa pengumpul madu ditemukan bahwa 
tingkat kesibukan lebah dalam pengambilan 
nektar bagi kebutuhan pakan berlangsung pada 
bulan Maret – April dan bulan Oktober – No-
vember. Sedangkan sisa waktu yang dinamakan 
masa kering dengan sari bunga tanaman sedikit, 
lebah lebih banyak menggunakan waktunya untuk 
bermain, perkembangbiakan dan memelihara suasana 
sarang agar tetap baik.

Sarang lebah
Semua hewan selalu akan mencari tempat 

perlindungan yang aman, yang tidak terganggu 
dari lingkungan luar baik dari predator maupun 
usaha perburuan yang dilakukan oleh manu-
sia. Alikodra (1980), menyatakan bahwa pada 
prinsipnya untuk kelangsungan hidup, satwa 
memerlukan tempat yang dapat digunakan untuk 
mencari makanan, minum, bermain, berlindung 
dan tempat untuk berkembangbiak. Lebah adalah 
hewan yang hidup dan berlindung didalam 
tempat tinggal (sarang) dimana didalam sarang 
akan dilakukan pengorganisasian antara koloni 
lebah tersebut dengan tempat mengumpulkan 
madu dan tempat untuk beristirahat serta berkem-
bangbiak. 

Lokasi pemilihan tempat tinggal bi-
asanya berada pada pada daerah yang memiliki 
tingkat kerapatan pohon yang tinggi dengan 
pola penyebaran yang merata serta ditunjang 
oleh jenis pohon yang punya kemampuan untuk 
menghasilkan nektar (sari bunga) tanaman yang 
diminati oleh lebah.

Berdasarkan pengamatan dilapangan 
ditemukan ada 4 lokasi sarang yang ditemukan 
yaitu pada cabang pohon, vegetasi tingkat sapi-
han, lubang karang, dan lubang tanah. Dengan 
lokasi sarang terletak dekat pada sumber nektar 
yang dibutuhkan.

Penyebaran tanaman kebanyakan seb-
agai akibat aktivitas manusia ditempat tersebut. 
Perubahan hutan, pengolahan tanah, penana-
man tanaman yang berubah-ubah membawa 
perubahan kimiawi dan alami didalam tanah 
serta mengakibatkan perubahan tanaman yang 
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tumbuh. Tingkat perubahan macam tanaman 
tergantung dari tipe tanah, intensitas pengolahan 
tanah, jenis tanaman asal tempat itu dan macam 
pengolahan tanaman dalam pengembangannya 
(Soemoprastowo dan soeprapto, 1993).

Berdasarkan hasil pengukuran ternyata 
semakin jauh jarak pengukuran dari daerah 
pemukiman penduduk semakin banyak jumlah 
sarang yang ditemukan. Hal ini membuktikan 
bahwa faktor campur tangan manusia sangat 
berpengaruh terhadap pola kehidupan lebah 
dalam pola pemilihan lokasi tempat tinggalnya. 

Berdasarkan pengamatan dilapangan 
hampir semua sarang yang ditemukan lapisan 
luarnya berwarna coklat tua yang dibentuk dari 
tanah halus secara permanen. Pada lapisan luar 
bagian bawah adalah tempat penyimpanan telur 
lebah yang siap menjadi larva. Lapisan kedua 
terdapat tempat lebah muda yang siap untuk ter-
bang, sedangkan lapisan ketiga yang berada pada 
pangkal leher sarang adalah tempat penyimpanan 
makanan cadangan bagi lebah dalam memasuki 
masa paceklik, dan lapisan bagian atas adalah 
tempat madu diletakkan. Selain itu ada lapisan 
lilin yang dihasilkan oleh lebah untuk melindungi 
sarang dari serangan serangga seperti semut ulat 
dan lain sebagainya. 

Rata-rata besar sarang bisa mencapai 
85 cm dengan diameter sarang rata-rata 15- 25 
cm, dimana semakin besar jumlah sarang maka 
semakin besar jumlah madu yang dihasilkan 
disesuaikan dengan daya tampung sarang. Untuk 
besar ukuran sarang diatas rata-rata menghasil-
kan 20 liter untuk satu sarang/koloni. 

Produksi
Usaha pengembangan budidaya lebah 

madu dewasa ini sudah banyak berkembang 
pesat hampir diseluruh indonesia. Hal ini tidak 
terlepas dari usaha peternak untuk mengembang-
kan usaha perlebahan dengan cara yang intensif. 
Dengan melihat potensi pengembangan budidaya 
lebah dengan melihat jenis vegetasi pohon peng-
hasil nektar yang sangat punya potensi untuk 
pengembangan dimaksud. 

Dari hasil pengamatan dilapangan rata-
rata produksi hasil madu yang diperoleh oleh 
lebah dengan besar sarang 85 cm bisa menghasil-

kan 5 – 8 botol madu segar. Dengan kemampuan 
untuk mengumpulkan sarang lebah bisa menca-
pai 3 - 4 sarang. 

Kerapatan Vegetasi
Hampir semua margasatwa merasa terikat 

pada tempat-tempat tertentu dan biasanya tem-
pat dimana mereka dilahirkan atau dibesarkan. 
Setelah margasatwa terikat dengan suatu tempat 
tertentu, maka satwa tersebut Akan hidup dan 
berkembangbiak disekitarnya (Tanudimadja, 
1982).

Kerapatan vegetasi akan mempengaruhi 
tingkat keragaman dan jenis penyebaran satwa 
serta biasanya akan berbeda dari suatu tempat 
ketempat lain tergantung dari kondisi lingkun-
gan dan faktor lain yang mempengaruhinya 
sehingga swecara tidak langsung mempengaruhi 
kestabilan vegetasi tumbuhan yang tumbuh dan 
berkembang didalamnya.

Lebah adalah hewan yang sangat peka 
terhadap pengaruh rangsangan luar sehingga 
ada kecenderungan untuk menjaga ketahanan 
kehidupannya agar tetap stabil dan bebas dari 
gangguan seperti predator, perubahan iklim, 
kondisi lingkungan tempat tinggal ketersediaan 
sumber nektar serta campur tangan manusia.

Kehidupan lebah akan tergantung pada 
tingkat kerapatan vegetasi dengan tingkat pe-
nyebaran dan keragaman jenis vegetasi serta 
species hewan yang tinggi dan merata sehingga 
mempengaruhi penyediaan sumber nektar bagi 
keberlangsungan kehidupan lebah itu sendiri.

Sesuai hasil pengamatan dilapangan 
ditemukan bahwa rata-rata kondisi alam desa 
Tolabith mempunyai kondisi alam dengan tingkat 
kerapatan pohon yang stabil dan terjaga kelestari-
annya. Dimana semakin besar tingkat kestabilan 
kerapatan pohon sangat mendukung proses ke-
hidupan lebah dengan besarnya tingkat kerapatan 
vegetasi serta penyebaran yang merataakan 
sangat membantu meningkatkan aktivitas lebah 
dalam mencari dan mengumpulkan nektar berupa 
sari bunga tanaman serta penempatan lokasi 
untuk hidup yang cocok dan strategis. Untuk 
mengetahui tingkat kerapatan vegetasi rata – rata 
untuk lokasi desa Tolabith dengan 2 jalur, dapat 
dilihat pada Tabel 2.
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tabel 2. Kerapatan Rata-Rata Vegetasi Tingkat 
Pohon dan Tiang Di Desa Tolabith 

  
 Dari Tabel 2 terlihat besar kerapatan rata- 

rata untuk vegetasi tingkat pohon yang tertinggi 
terdapat pada jalur I yaitu 9,90 persen untuk jenis 
Benuang, dengan kerapatan terendah terdapat 
pada bulawaro dengan nilai 8,77 persen. Sedan-
gkan untuk rata-rata pertumbuhan tingkat tiang 
yang tertinggi adalah jalur 2 yaitu 14,71 persen 
untuk jenis kayu gosale dengan kerapatan teren-
dah 13,66 untuk jenis kayu Nantu, dengan besar 
nilai INP untuk masing-masing Jalur = 300.

Dari tabel 3 menunjukan bahwa rata–rata 
kerapatan untuk tiap jenis species pohon maupun 
tiang yang dipakai sebagai tempat sarang lebah 
yang ada pada 2 jalur pengamatan menunjukan 
bahwa kerapatan rata-rata untuk tingkat pohon 
tertinggi terdapat pada jenis beringin dengan nilai 
9,63 persen, damar 4,07 persen, Kusambi 3,89 
persen, salawaku 3,88 persen, pule batu 3,60 
persen, dengan rata-rata kerapatan terendah ada 
pada jenis matoa dengan nilai 2,05 persen.

Untuk tingkat tiang nilai rata-rata ker-
apatan yang terbesar ditemukan pada jenis jeruk 
12,33 persen, benuang 10,64 persen, pohon jarak 
8.89 persen, Gosale 7,54 persen dengan rata-rata 
kerapatan terendah ada pada jenis parna yaitu 
0,94 persen.

Dari perhitungan rata-rata kerapatan 
untuk vegetasi tingkat pohon dan tiang (tabel 
3) menunjukan bahwa jenis beringin dan jeruk 
memiliki tingkat kerapatan yang besar dengan 
pola penyebaran yang stabil dan merata di 2 
jalur pengamatan. Semakin tinggi kerapatan 
dengan tingkat penyebaran yang merata serta 
kemampuan dari jenis untuk hidup pada suatu 
lokasi akan mampu memberikan suatu kontribusi 
lewat penyediaan pakan/nektar sebagai sumber 
pakan lebah.

Untuk mengetahui tanaman apa saja yang 
merupakan sumber penghasil nektar terdapat 
pada tabel 4.

Tabel 4 menjukkan jenis pohon dengan 
rata-rata kerapatan berbeda untuk masing-mas-
ing vegetasi yang merupakan sumber penghasil 
nektar bagi lebah. Untuk tingkat pohon misalnya 
rata-rata penghasil nektar terbesar ada pada jenis 
kelapa dengan nilai 10,86 persen, durian 10,29 
persen, damar 4,07 persen, salawaku 3,88 persen 
dengan rata-rata kerapatan terendah terdapat 
pada jenis nangka dengan nilai 0,29 persen. 
Untuk rata-rata kerapatan tingkat tiang tertinggi 
ditemukan pada jenis pohon baru 14,7 persen, 
jeruk 12,33 persen, jarak 8,89 persen, kayu putih 
7,54 persen, matoa 5, 86 persen, dengan rata-rata 
kerapatan terendah ada pada bintanggor dengan 
nilai 0,25 persen.

Penyebaran Vegetasi
Distribusi atau poenyebaran satwa ter-

jadi karena adanya dispersal maupun migrasi. 

tabel 3. Jenis Vegetasi Yang Digunakan Seb-
agai Tempat Sarang Lebah
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tabel 4. Tingkat Kerapatan Rata-Rata Jenis 
Vegetasi Yang Digunakan Untuk Pengambilan 

Nektar

Sebaran satwa dapat ditinjau dari dua hal yaitu 
menurut ruang dan waktu sebaran dan sangat 
ditentukan oleh kondisi biologis dari setiap satwa 
yang mencakup sikap biologis, morfologisdan 
fisiologis (Alikodra, 1980).

Lebah madu mempunyai kemampuan 
untuk berpindah tempat (migrasi) dengan jarak 
terbang bisa mencapai 6.000 Km per jam. 
Perpindahan penyebaran lebah kesuatu tempat 
tergantung dari banyaknya pakan yang tersedia. 
Sesuai dengan hasil pengamatan yang duilaku-
kan dilokasi desa tolabith mempunyi kondisi 

yang stabil sebagai akibat dari terpeliharanya 
ekosistem hutan sehingga tumbuhan dan hewan 
bisa beradaptasi dan mampu meningkatkan pola 
kehidupan yang lebih baik dengan saling men-
guntungkan antara satu dengan lainnya. Untuk 
mengetahui tingkat penyebaran rata-rata dilokasi 
Desa Tolabith dapat dilihat pada Tabel 5.

tabel 5. Penyebaran Rata-Rata Vegetasi 
Tingkat Pohon Dan Tiang Di Dua Jalur 

Pengamatan Desa Tolabith 

Dari tabel 5 terlihat bahwa rata-rata pe-
nyebaran tertinggi untuk vegetasi tingkat pohon 
terdapat pada jalur II yaitu 7,57 persen untuk 
jenis salawaku, penyebaran terendah terdapat 
pada jalur I 6,67 persen untuk jenis beringin. 
Sedangkan rata-rata penyebaran untuk vegetasi 
tingkat tiang tertinggi adalah Jalur II yaitu 9,26 
persen untuk jenis Mamojiu, dengan penyebaran 
terendah terdapat pada jalur I dengan nilai 7,81 
persen untuk Benuang.

Sedangkan untuk mengetahui penyebaran 
rata-rata vegetasi tingkat pohon dan tiang pada 
yang merupakan tempat sarang lebah dapat dili-
hat pada Tabel 6.

Hasil perhitungan tabel 6 membuktikan 
bahwa rata-rata penyebaran vegetasi tingkast 
pohon tertinggi terdapat pada jenis Salawaku 
yaitu 5,56 persen, Damar 5,46 persen, Pule 
batu 5,06 persen, Beringin 4,51 persen dengan 
rata-rata penyebaran terendah terdapat pada 
jenis gayang dan kayu burung dengan nilai 1,06 
persen. Untuk tingkat tiang, nilai penyebaran 
trata-rata tertinggi terdapat6 pada jenis matoa 
dengan nilai 6,25 persen, Pule batu 6,07 persen, 
Pohon jarak 4,43 persen, dengan rata-rata 
penyebaran terendah terdapat pada jenis damar 
dan jambu mente dengan nilai 1,15 persen.

Dari perhitungan dan pengamatan yang 
dilakukan menunjukan bahwa, Jenis salawaku, 
damar, pule batu, beringin mempunyai mempun-
yai pola penyebaran yang besar dan merata ham-
pir disemua jalur pengamatan. Berdasarkan hasil 
pengamatan maka dapat dikatakan bahwa pola 
penyebaran yang ada adalah pola penyebaran se-
cara berkelompok. Sedangkan penyebaran lebah 
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jenis tanaman yang merupakan tanaman pakan 

perburuan, fasilitas untuk perkembangbiakan, 
pemangsa, serta pengaruh cuaca atau iklim yang 
ada didalamnya.

Kehidupan lebah madu sangat tergantung 
pada tanaman pakan lebah, oleh karena itu ket-
ersediaan tepung sari dan nektar yang terdapat 
pada pakan lebah dalam jumlah besar. Hal ini 
terlihat nyata di dfesa Tolabith, dimana banyak 

tabel 6. Jenis Vegetasi Yang Digunakan 
Sebagai Tempat Sarang Lebah

madu berdasarkan letak sarang yang ditemukan 
dilapangan ternyata tingkat penyebaran yang 
ada sangat merata dengan pola sebaran sarang 
lebah yang terdapat hampir disemua lokasi, hal 
ini tidak terlepas dari faktor individu (lebah) 
dengan lingkungan dimana kondisi alam desa 
Tolabith dengan tingkat kerapatan pohon serta 
jenis vegetasi penghasil nektar yang tersebar 
merata mengakibatkan terjadi penyebaran dari 
lebah berdasarkan persediaan pakan yang ada 
serta faktor lain yang berpengaruh seperti suhu, 
iklim dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Bougghey (1973), mengatakan bahwa 
pergerakan satwa baik dalam skala yang sempit 
maupun dalam skala yang luas merupakan salah 
satu usaha untuki keluar dari daerah populasi 
guna memenuhi tuntutan hidupnya. Pergerakan 
ini erat hubungannya dengan sifat individu dan 
kondisi lingkungan, hal ini dapat terjadi karena 
faktor-faktor seperti ketersediaan makanan, 

tabel 7. Rata-rata penyebaran vegetasi sumber 
nektar di 2 jalur pengamatan
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lapangan nampak terjadi suatu hubungan keter-
gantungan antara alam dengan jenis vegetasi 
dimana lewat kemampuanh adaptasi dari setiap 
vegetasi maka ditemukan hampir semua jenis 
vegetasi tumbuhan ada di 2 jalur pengamatan 
seragam dan merata dengan pola penyebaran 
yang sangat baik.

Dari hasil analisis vegetasi menunjukan 
bahwa nilai derajat keragaman jenis untuk 
vegetasi tingkat pohon di desa Tolabith jalur I 
adalah Motoa dengan nilai derajat keragaman 
jenis terendah 0,0203, sedangkan nilai ker-
agaman tertinggi adalah beringin dengan nilai 
keragaman 0,1073. Untuk jalur II mempunyai 
nilai keragaman terendah adalah kayu gaharu 
dengan nilai 0,0177 sedangkan nilai keragaman 
tertinggi adalah kayu kusambi dengan nilai ker-
agaman 0,0707.

Untuk analisis vegetasi tingkat tiang 
menunjukan bahwa nilai derajat keragaman jenis 
di jalur I yang terendah terdapat pada jenis damar, 
kapuk, pernah dengan besar nilai keragaman 
0,0175. Nilai keragaman tertinggi terdapat pada 
jenis jeruk yaitu 0,1044. Untuk jalur II nilai 
keragaman jenis terendah terdapat pada jenis 
parna dan buah rao degan besar nilai keragaman 
jenisnya 0,0231. Dengan nilai keragaman ter-
tinggi terdapat pada jenis Gosale dengan nilai 
keragaman jenis 0,1106. 

Berdasarkan hasil perhitungan derajat 
keragaman jenis dari tiap tingkat  pertumbuhan 
vegetasi ternyata untuk derajat keragaman jenis 
komunitas tingkat  pohon di jalur II memiliki 
nilai keragaman tertinggi yaitu 1,4886 dan yang 
terkecil adalah jalur I dengan nilai keragaman 
jenisnya 1,3879. Untuk pertumbuhan vegetasi 
tingkat tiang nilai keragaman tertinggi ada pada 
Jalur II dengan nilai keragaman jenis 1,4012 
sedangkn terendah terdapat pada jalur I dengan 
nilai keragaman jenisnya 1,3879.

Ini menunjukan bahwa komunitas tingkat 
pohon di jalur II adalah yang paling stabil bila 
dibandingkan dengan komunitas tingkat pertum-
buhan di jalur I. Untuk vegetasi tingkat pohon 
adalah yang paling tidak stabil, dimna hal ini erat 
hubungannya dengan keberadaan tegakan hutan 
dimana untuk vegetasi tingkat pertumbuhan 
pohon tidak semuanya mempunyai pola penye-
baran dan keragaman jenis yang merata, hanya 

lebah banyak ditemukan hampir di semua lokasi 
penelitian dengan pola penyebaran yang merata 
dan stabil.

Dari tabel 7 terlihat bahwa rata-rata pe-
nyebaran untuk tiap jenis pohon penghasil nektar 
khususnya untuk vegetasi tingkat pohon terting-
gfi ditemukan pada jenis salawaku dengan nilai 
5,56 persen, damar 5,47 persen, pule batu 5,06 
persen, dengan rata-rata penyebaran terendah ada 
pada jenis jambu air, nangka dengan nilai 0,51 
persen. Sedangkan untuk rata-rata penyebaran 
tingkat tiang tertinggi terdapat pada jenis pule 
batu dengan nilai 6,07 persen, pohon baru 3,97 
persen, matoa 3,78 persen, dengan rata-rata nilai 
penyebaran terendah terdapat pada jenis bintang-
gor dengan nilai 0,54 persen.

Dalam kondisi seperti ini maka lebah 
maupun satwa yang lain akan bergerak menuju 
ketempat yang lebih baik untuk hidupnya. Ber-
dasarkan hasil pengamatan ditemukan species 
lebah madu di desa Tolabith yaitu Apis mellifera 
dan Apis dorsata. Yang tersebar merata di 2 jalur 
dengan pola penyebaran bukan saja dipengaruhi 
oleh faktor lingkungan secara alami (vegetasi) 
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non alami 
yaitu upaya perburuan / pengumpulan madu 
lebah, dimana sebagian besar masyarakat memi-
liki mata pencaharian sebagai pengumpul madu 
lebah sehingga keadaan populasi lebah menjadi 
kurang. Dari pengamatan juga ditemukan ham-
pir sebagian besar sarang /koloni lebah terbesar  
pada areal hutan yang jauh dari daerah pemuki-
man sebagai akibat dari pengrusakan ekosistem 
tempat lebah hidup oleh manusia untuk tempat 
tinggal dan usaha pertanian.

Keragaman Jenis vegetasi
Odum (1971), mengatakan bahwa ko-

munitas tumbuhan dengan lingkungan yang 
stabil akan memiliki pola penyebaran dabn 
keragaman jenis yang besar.  Dimana semakin 
kecil penguasaan jenis dan dominasi dari suatu 
jenis maka komunitas tersebut akan semakin 
stabil. Itu berarti lingkungan mempengaruhi 
kekuatan keadaan vegetasi yang ada didalamnya 
untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan 
yang terjadi. Hal ini erat hubungannya dengan 
adaptasi suatu jenis terhadap kondisi yang ada.
sesuai dengan pengamatan yang dilakukan di 
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jenis tertentu seperti tongke, gayang, jeruk, jarak, 
pule batu, gupasa, kusambi, buah rao, salawaku, 
parna, nani, pinang, kenari, hanoa, beringin, 
kapuk, yang memiliki pola penyebaran tidak 
merata di kedua lokasi penelitian. Sedangkan 
untuk kergaman jenis lebah madu berdasarkan  
data hasil identifikasi jenis lebah madu yang 
dilakukan selama penelitian pada kedua lokasi 
di Tolabith ditemukan dua jenis dengan pola 
penyebaran yang merata.

Apis mellifera dan Apis dorsata adalah 
merupakan jenis yang ditemukan di Tolabith 
khususnya di kedua lokasi penelitian dengan pola 
kehidupan dari lebah yang masih tergantung pada 
penyediakan sumber nektar bagi lebah.
tabel 8. Keragaman Jenis Lebah Berdasarkan 

Jumlah Sarang yang Ditemukan

Dari tabel 8 terlihat bahwa keragaman jenis 
terbesar terdapat pada jalur I yang mempunyai 
tingkat keragaman jenis species lebah dengan 
jumlah sarang 12 koloni/sarang, sedangkan 
keragaman jenis lebah terendah terdapat pada 
jalur II yaitu 4 koloni/sarang.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor 
kerapatan dan penyebaran vegetasi tidak 
mempengaruh tingkat keragaman species lebah 
dimana terbukti dengan hasil untuk jalur I 
mempunyai tingkat keragaman jenis tertinggi 
12 koloni/sarang ternyata mempunyai kerapatan 
vegetasi yang paling rendah yaitu 2.020 dengan 
penyebaran 2,4. Sedangkan jalur II yang 
mempunyai kerapatan vegetasi dengan tingkat 
penyebaran vegetasi tertinggi yaitu K = 2.280 dan 
F = 364 ternyata mempunyai tingkat keragaman 
species lebah madu terendah yaitu 9 koloni. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Odum (1971), 
yang menyatakan bahwa keragaman satwa akan 
berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya. 
Tergantung dari kondisi lingkungan dan juga 
faktor lain yang mempengaruhi iklim, temperatur, 
keadaan tanah (topografi) serta luas dan letak 
suatu kawasan. Selain itu berdasarkan hasil 

pengamatan di lapangan terlihat bahwa walaupun 
jalur dua mempunyai tingkat kerapatan dengan 
pola penyebaran yang terbesar tetapi pengaruh 
faktor luar terlihat jelas yaitu adanya pembukaan 
areal hutan untuk pemukiman dan pembukaan 
lahan pertanian dan penebangan pohon secara 
liar oleh masyarakat secara langsung merusak 
komunitas tempat lebah hidup dan berkembang 
biak.

PeNUtUP

Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil 

dari penulisan ini sebagai berikut :
1. Ditemukan dua species lebah madu yaitu 

Apis Mellifera dan Apis Dorsata berdasar-
kan pola penyebaran dan jumlah sarang 
yang ditemukan.

2. Produksi hasil madu yang dikembangkan 
oleh masyarakat di desa tolabith dibagi 
dalam empat proses yaitu ; proses pegum-
pulan, pengolahan, pengepakan dan peny-
impangan serta penyimpanan hasil.

3. Untuk vegetasi tempat sarang tingkat pohon 
dan tiang tertinggi ada pada jenis beringin 
9,63 persen dan jeruk 12,33 persen. Sedan-
gkan terendah pada jenis hanoa 2,05 persen 
dan parna 0,94 persen. Untuk rata-rata 
vegetasi sumber nektar tingkat pohon dan 
tiang tertinggi terdapat pada jenis kelapa 
10,86 persen, dan pohon baru 14,7 persen. 
Sedangkan nilai terendah terdapat pada 
jenis bintanggor 0,25 persen.

4. Penyebaran vegetasi rata-rata tempat sarang 
untuk tingkat pohon dan tiang tertinggi ter-
dapat pada jenis salawaku 5,56 persen, dan 
kayu arang 6,25 persen. Sedangkan nilai 
terendah terdapat pada jenis kayu burung 
1,06 persen.

5. Untuk penyebaran rata-rata vegetasi yang 
digunakan sebagai sumber nektar untuk 
tingkat pohon dan tiang tertinggi terdapat 
pada jenis salawaku 5,56 persen dan pule 
batu 6,07 persen. Sedangkan nilai terenda-
hnya terdapat pada jenis weru dengan nilai 
0,46 persen.
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Saran
1. Perlu adanya perencanaan yang baik dalam 

upaya melestarikan keanekaragaman hayati 
yang ada baik flora maupun fauna terutama 
keragaman species lebah madu.

2. Diharapkan adanya penelitian lanjutan 
terhadap pola kehidupan lebah agar data 
yang diperoleh lebih terperinci dalam upaya 
pelstarian secara berhasil guna dan berdaya 
guna.
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