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RINGKASAN 

Pengolahan tanah telah ada sejak manusia mengenal bercocok tanam.  

Salah satu kegiatan dalam pengolahan tanah adalah penggalian lubang tanam. Di 
Indonesia umumnya untuk perkebunan skala industri telah dikembangkan alat 

penggali lubang tanam dengan menggunakan tenaga penggerak traktor roda 
empat, dimana alat penggali digandengkan pada tiga titik gandengan yang berada 
dibelakang traktor. Tenaga putar untuk menggerakkan mata bor penggali 

bersumber dari PTO yang dihubungkan ke perubah putaran (gear box) dan 
diteruskan ke mata bor, akan karena harganya mahal maka pengembangan 

selanjutnya diarahkan pada traktor roda dua. Karena traktor roda dua 
keberadaannya dimasyarakat cukup banyak, alat ini tinggal disambung dan 
dirangkai dengan mesin pembuat lubang tanam ini yang berbentuk bor ini, akan 

tetapi traktor yang digunakan harus traktor roda dua yang mempunyai PTO  
Selama ini petani di indonesia membuat lubang tanam sepenuhnya dengan 

tenaga manusia dengan hanya menggunakan alat bantu seperti  cangkul, tugal, dan 
garu yang dalam pengunaannya belum termasuk alat yang efektif. Oleh karena 
itulah dicoba untuk didesain dan mengkonstruksi mesin pelubang tanam dengan 

penggerak traktor roda dua. Alat ini secara teknis laboratorium bisa digunakan, 
akan tetapi jika diterapkan pada budidaya tanaman tertentu misalnya tanaman jati 

pada lahan tadah hujan maka masih perlu diteliti lebih lanjut kelayakannya dari 
aspek  teknisnya, serta dari aspek finansialnya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mempelajari uji kinerja alat pembuat 

lubang tanam berpenggerak traktor roda dua pada lahan jati 1 ha. (2) Melakukan 
analisa finansial alat ini. Penelitian ini dilaksanakan di lahan Desa Karang 

Widoro, Kec. Dau, Kab. Malang, serta di “Lab. Daya dan Mesin Pertanian” 
Universitas Brawijaya.  

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ; traktor roda dua, alat 

pembuat lubang tanam, cangkul, fuel meter, roll meter, stop watch, pengaris. 
Parameter pengujian yang dilakukan untuk mesin penggali lubang tanam dengan 

penggerak traktor roda dua adalah sebagai berikut : konsumsi bahan bakar (ml/s), 
kualitas penggalian (diameter & kedalaman lubang), kapasitas kerja, Perhitungan 
analisa finansial alat, uji t test 

Perhitungan analisa finansial dilakukan berdasarkan pengoperasian mesin 
pembuat lubang tanam berpenggerak traktor roda dua selama 1,5 jam dalam 

periode tersebut, alat ini mampu menghasilkan 27 lubang dengan selip aktual 
24,21%. Berdasarkan kondisi operasi ini, perhitungan menghasilkan biaya kerja 
per ha adalah Rp. 1.360.800. Mempertimbangkan tingginya selip, biaya kerja 

dapat diturunkan dengan jalan mengurangi selip.  
 

Kata kunci : Traktor Roda Dua, Mesin Penggali Lubang Tanam, cangkul 
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Tree Land”.  
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SUMMARY 

 
Tillage has been existed s ince human be ing knew agr iculture. One  

activity in t illage is  making p lanting ho le. In Indonesian p lantat ion, it  has  
been developed planting hole digger powered by four whee ls tractor, 
where the d igger imp lement hitching at three points  at the rear s ide of the  

tractor. The turning force to drive the drill edge the power take come from 
PTO, transferred to gear box then to the dr ill edge. Because the p lanting 

hole powered by four wheels tractor is expens ive, we need to develops the  
planting ho le that  can be operates by two whee ls tractor (hand tractor). 
Hand tractor have been using by Indones ian farmer. Hence , the planting 

hole imp lement can be used simp ly by ordinary farmers thoug ht hitch the  
imp lement in back of their wa lk ing tractor.  

So far farmers in Indones ia make the planting ho le manua lly us ing 
tool such as hoe, dibble, and harrow. It is not effect ive equipments. 
Because of that, there is tr ied to design and reconstruct d igging machine  

powered by hand tractor. This des ign technica lly can be used well in the  
laboratory, however for certain such as teak in ra in fie ld, so the tool 

should be invest igated more for the proper applicat ion.  
The research aimed at (1) studying the performance o f two wheels  

tractor driven planting hole d igger machine at hardwood tree land of 1 ha 

(2) conducting financ ia l ana lys is for the equipment. The research was 
done at Karang Widoro Village, Dau Sub Distr ict, Malang Regency, and  

the laboratory of “Agriculture Engineering and Power” of Brawijaya  
University.  

The used  equipments in the research: two wheels tractor, plant ing 

hole d igger machine, hoe, fue l meter, roll meter, stop watch, ruler. The  
testing parameters for the two whee ls tractor dr iven p lanting ho le d igger  

machine as follows: fue l consumption (ml/s), digging qua lity (diameter & 
depth), working capacity, financ ia l ana lys is of equipment, statist ic  t test. 

The financ ial ana lys is testing calculat ion based on 1.5 hours 

machine operation. In that per iod operation, the digger machine can 
produced 27 holes with transmiss ion and tractive energy losses was 

24,21%. Based on this cond it ion financ ia l ana lys is result ing Rp 1.360.800. 
of cost per hectare. The cost of operation can be reduced throught  
decrease the energy losses. 

 

 

Keywords: two wheels tractor, planting hole digger machine, hoe 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Budidaya tanaman jati saat ini sudah mulai banyak dikembangkan oleh 

masyarakat baik secara individu maupun kelembagaan, karena secara finansial 

hasilnya sangat menjanjikan. Pengembangan tanaman jati dilaksanakan pada 

lahan hutan untuk reboisasi maupun pada tanah tegalan milik petani sebagai 

pengganti tanaman yang sudah ada, yang secara ekonomi dinilai rendah. 

Budidaya tanaman jati secara komersial membutuhkan tenaga kerja 

pembuat lubang tanam yang begitu banyak karena pembuatan lubang harus cepat 

selesai karena dibatasi musim hujan. Jumlah buruh tani yang bisa digunakan 

sebagai tenaga pembuat lubang tanam  terbatas atau sedikit, maka untuk mencapai 

target agar tanaman dapat cepat tumbuh, dan dengan biaya rendah, maka 

diperlukanlah alat atau mesin yang dapat digunakan dengan cepat, tepat, da n 

simpel untuk membantu membuat lubang tanam. 

Pertanian di Indonesia umumnya untuk perkebunan skala industri telah 

dikembangkan alat pembuat lubang tanam dengan menggunakan tenaga 

penggerak traktor roda empat, dimana alat pembuat digandengkan pada tiga titik 

gandengan yang berada dibelakang traktor. Tenaga putar untuk menggerakkan 

mata bor penggali bersumber dari PTO yang dihubungkan ke perubah putaran 

(gear box) dan diteruskan ke mata bor. Oleh karena harganya mahal, maka 

pengembangan selanjutnya diarahkan pada traktor roda dua (hand traktor). 

Karena traktor roda dua keberadaannya dimasyarakat cukup banyak. Alat ini 
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tinggal disambung dan dirangkai dengan mesin pembuat lubang tanam ini yang 

berbentuk bor ini, akan tetapi traktor yang digunakan haruslah traktor roda dua 

yang mempunyai PTO.  

Petani di Indonesia selama ini membuat lubang tanam sepenuhnya dengan 

tenaga manusia dengan hanya menggunakan alat bantu seadanya seperti cangkul, 

tugal, dan garu yang dalam pengunaannya belum termasuk alat yang mekanis dan 

efektif. Selain membutuhkan tenaga yang besar dan terampil serta waktu yang 

cukup lama, dibutuhkan juga tenaga kerja yang cukup banyak. Mengingat pada 

masa sekarang sulitnya menemukan tenaga kerja akibat, karena buruh tani banyak 

yang lebih memilih menjadi buruh pabrik daripada jadi buruh tani. Oleh karena 

itulah dicoba untuk mendesain alat pelubang tanam dengan penggerak traktor roda 

dua. Alat ini secara teknis laboratorium dapat digunakan, akan tetapi jika 

diterapkan pada budidaya tanaman tertentu misalnya tanaman jati di lahan tadah 

hujan atau pada lahan hutan maka masih perlu diteliti dari aspek teknis uji kinerja, 

serta dari aspek finansial alat pembuat lubang tanam ini 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian masalah tersebut maka dapat dirumuskan sebagai berikut 

a. Bagaimana kinerja secara teknis alat/mesin pelubang tanam 

berpenggerak traktor roda dua dilahan hutan jati? 

b. Bagaimana analisa finansial alat/mesin pelubang tanam berpenggerak 

traktor roda dua dilahan hutan jati? 
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1.3. Tujuan 

a. Mempelajari kinerja secara teknis alat/mesin pelubang tanam 

berpenggerak traktor roda dua dilahan hutan jati 

b. Mempelajari analisa finansial alat/mesin pelubang tanam berpenggerak 

traktor roda dua dilahan hutan jati, jika dibandingkan dengan 

mencangkul. 

 

1.4   Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, bahan studi bagi 

mahasiswa teknologi pertanian, pihak pengembang alat dan mesin pertanian dan 

pihak kehutanan serta pengusaha perkebunan berskala sedang hingga besar dalam 

mengembangkan tanaman yang memerlukan lubang tanam yang besar  seperti jati, 

serta memudahkan para pengusaha perkebunan dalam menyiapkan lubang tanam 

secara cepat, mudah, dan dengan biaya pengeluaran lebih rendah.  

 

1.5.  Batasan Masalah 

a. Mesin pembuat lubang tanam yang diteliti adalah hasil desain dari 

Matondang (2008) dengan asumsi selip sebesar 24,21%. 

b. Jenis tanah yang digunakan sebagai objek penelitian hanya dibatasi 

satu jenis tanah saja yaitu tanah inseptisol di (Desa Karang Widoro, 

Kec. Dau, Kab. Malang). 

c. Tidak mengukur berat tanah terangkat setelah dilakukan pelubangan. 

d. Pembanding alat pembuat lubang tanam ini adalah cangkul. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sekilas Tanaman Jati 

Pohon jati adalah sejenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon 

besar, berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai tinggi 30-40 m. Berdaun besar, 

yang luruh di musim kemarau. Pohon besar dengan batang yang bulat lurus, tinggi 

total mencapai 40 m. Batang bebas cabang (clear bole) dapat mencapai 18-20 m. 

Pohon jati (Tectona grandis sp.) dapat tumbuh meraksasa selama ratusan tahun 

dengan ketinggian 40-45 meter dan diameter 1,8-2,4 meter. Namun, pohon jati 

rata-rata mencapai ketinggian 9-11 meter, dengan diameter 0,9-1,5 meter. Pohon 

jati yang dianggap baik adalah pohon yang bergaris lingkar besar, berbatang lurus, 

dan sedikit cabangnya. Kayu jati terbaik biasanya berasal dari pohon yang 

berumur lebih daripada 80 tahun (Mahfudz. 2000) 

 Daun jati umumnya besar, berbentuk bulat telur terbalik, berhadapan, 

dengan tangkai yang sangat pendek. Daun pada anakan pohon berukuran besar, 

sekitar 60-70 cm × 80-100 cm; sedangkan pada pohon tua menyusut menjadi 

sekitar 15 × 20 cm. Berbulu halus dan mempunyai rambut kelenjar di permukaan 

bawahnya. Daun yang muda berwarna kemerahan dan mengeluarkan getah 

berwarna merah darah apabila diremas. Sedangkan ranting yang muda 

berpenampang segi empat, dan berbonggol di buku-bukunya. Bunga majemuk 

terletak dalam malai besar, 40 cm × 40 cm atau lebih besar, berisi ratusan kuntum 

bunga tersusun dalam anak payung menggarpu dan terletak di ujung rant ing; jauh 

di puncak tajuk pohon (Siswadhi. 1976). 
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2.2      Budidaya Tanaman Jati 

Jati telah lama dibudidayakan di Indonesia oleh negara (Perhutani) 

maupun oleh masyarakat. Pengetahuan dan pengalaman menanam jati sudah 

banyak diketahui baik secara konvensional (biji) maupun secara terpadu yaitu 

penerapan silvikultur intensif, penanaman jati klon unggul, rekayasa genetik.  

Secara garis besar, pengadaan bibit jati dapat dilakukan melalui dua cara 

yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif, pengadaan bibit jati 

dilakukan dengan menggunakan biji. Biji jati yang akan digunakan dipilih yang 

masih baru, karena biji jati yang telah disimpan sangat mudah berkurang daya 

kecambahnya. Buah jati termasuk jenis buah batu, memiliki kulit yang keras dan 

persentase perkecambahan rendah dibandingkan dengan spesies lain. Untuk itu 

perlakuan-perlakuan tertentu dilaksanakan agar mampu memecah dormansi  biji. 

Perbanyakan tanaman jati juga dapat dilakukan secara vegetatif atau 

perbanyakan yang dilakukan tanpa benih/biji, dengan mengambil bagian tanaman 

seperti daun, batang, tunas dan bagian lainnya. Pembiakan secara vegetatif untuk 

jati dapat dilakukan dari cara yang sederhana seperti stump, puteran hingga 

grafting dan kultur jaringan (Siswadhi. 1976). 

 

2.3    Penanaman Jati 

Penanaman jati cocok untuk daerah tropis terutama pada tanah yang 

banyak mengandung kapur. Tanah yang ideal adalah tanah jenis aluvial dengan 

kisaran pH 4,5 sampai 7. Dapat tumbuh dengan baik jika ditanam di daerah 

dataran rendah (50 - 80 m dpl) sampai dataran tinggi dengan ketinggian 800 m 
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dpl. Tanaman ini diketahui sangat tidak tahan dengan kondisi tergenang air, 

sehingga area pertanaman jati mutlak membutuhkan sistem drainase yang baik. 

Kisaran curah hujan antara 1.500 - 2.000 mm/tahun. Pola tanam untuk jati 

biasanya dilakukan dengan jarak tanam 2 m x 2,5 m. Dalam satu hektar lahan bisa 

ditanam sebanyak 2.000 tanaman. Apabila diterapkan pola tanam tumpang sari, 

dengan jarak tanam 3 m x 6 m maka dalam satu hektar bisa ditanam 555 pohon 

(Siswadhi. 1976). 

 

2.4     Lahan Hutan 

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh 

pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di 

wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon 

dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan 

merupakan salah satu aspek biosfera bumi yang paling penting.  

Hutan juga adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita 

dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di 

dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. 

Pengertian ilmu kehutanan, hutan merupakan “suatu kumpulan tetumbuhan, 

terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang 

cukup luas.” Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup 

bertahun-tahun. Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang 

pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang 

jelas. Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim 
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dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah di 

luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, misalnya, rasanya seperti masuk ke 

dalam ruang sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah 

perladangan sekitarnya. Pemandangannya pun berlainan. Ini berarti segala 

tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), serta beraneka unsur 

tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak terpisahkan dari 

hutan.  

Kita mengenal hutan yang berasal dari biji, tunas, serta campuran antara 

biji dan tunas. Hutan yang berasal dari biji disebut juga „hutan tinggi‟ karena 

pepohonan yang tumbuh dari biji cenderung menjadi lebih tinggi dan dapat 

mencapai umur lebih lanjut. Hutan yang berasal dari tunas disebut „hutan rendah‟ 

dengan alasan sebaliknya. Hutan campuran, oleh karenanya, disebut „hutan 

sedang‟. Penggolongan lain menurut asal adalah hutan perawan (primer) dan 

hutan sekunder. Hutan perawan merupakan hutan yang masih asli dan belum 

pernah dibuka oleh manusia. Hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh kembali 

secara alami setelah ditebang atau kerusakan yang cukup luas. Akibatnya, 

pepohonan di hutan sekunder sering terlihat lebih pendek dan kecil. Namun, jika 

dibiarkan tanpa gangguan misalnya, selama ratusan tahu kita akan sulit 

membedakan hutan sekunder dari hutan primer (Wanders, A.A 1983). 

 

2.5 Pengolahan Tanah 

 Pengolahan tanah dapat didefinisikan sebagai proses penyiapan tanah 

untuk penanaman dan proses mempertahankan dalam keadaan remah dan bebas 
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dari gulma selama pertumbuhan tanaman budidaya. Tujuan dan maksud dari 

pengolahan tanah yaitu : 

a) Mempersiapkan bedengan benih yang sesuai 

b) Memberantas gulma pesaing 

c) Meningkatkan kondisi fisik tanah. (Wilkes. 1990). 

Keuntungan pengolahan tanah dengan menerapkan mekanisasi dalam 

pengolahan tanah menurut Haryono (1983) adalah memberikan beberapa 

keuntungan seperti : 

 a)  Keuntungan ekonomis 

Keuntungan ekonomis dari mekanisasi pengolahan tanah tergantung 

pada besarnya biaya pengerjaan tanah atau sawah dan hasil yang 

diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  ternyata 

dengan menggunakan traktor tangan memberikan penurunan biaya 

pengerjaan sawah. 

 b) Keuntungan teknis 

 Pembuatan lubang tanam memerlukan tenaga yang besar, sehingga 

memerlukan alat bantu sehingga dapat memudahkan petani dalam 

membuat lubang tanam. 

c) Keuntungan waktu 

 Keuntungan waktu yang dimaksud dapat dilihat pada tabel 1 dibawah 

ini. 
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Tabel 1. Perbandingan  Efisiensi antara penggunaan traktor tangan, tenaga  

hewan, dan manusia dalam pengolahan tanah 

 

Uraian 

Tenaga 

Manusia 

Tenaga Hewan Traktor tangan 

1. Luas lahan (ha) 

2. Kapasitas 

 Jam/Ha 

 Hari/Ha 

3. Efektif kerja 

 Jam/Hari 

4. Kualitas kedalaman 

pengolahan (cm) 

0,3 

 

476-560 

68-80 

 

5-6 

 

8-11 

2-2,75 

 

140-275 

20-25 

 

5 

 

10-12 

22-27,5 

 

12-18 

2-3 

 

8-10 

 

18-20 

Sumber : Haryono (1983) 

 
 
2.6 Traktor Tangan untuk Pengolahan Tanah 

Traktor roda dua atau traktor tangan merupakan mesin pertanian yang 

dapat dipergunakan untuk mengolah tanah dan lain- lain, pekerjaan dengan alat 

pengolah tanah yang digandengkan atau dipasang di bagian belakang mesin. 

Efisiensi dari mesin ini tinggi karena pembalikan dan pemotongan tanah dapat 

dikerjakan dalam waktu yang bersamaan (Hardjosentono. 1996) 

Traktor tangan mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1960 dengan 

traktor buatan Jepang dan diberi nama hand traktor. Traktor tersebut dilengkapi 

dengan persneling untuk kecepatan rendah, untuk pekerjaan mengolah lahan, 

persneling untuk kecepatan tinggi untuk transportasi, dan persneling mundur. 

Selain itu juga dilengkapi unit kemudi sehingga dapat dibelokkan ke kanan atau 

ke kiri dengan tuas kemudi yang ada pada handel stang kemudi (Wijanto, 1996) 
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1     2       3         4    5    6      7         

8      

  9 

 

10 

 

11 

 

12 

13 

Traktor roda dua atau traktor tangan (Power tiller/hand traktor) juga dapat 

dipergunakan untuk mengolah tanah dan lain- lain pekerjaan pertanian dengan alat 

pengolah tanahnya digandengkan/dipasang di bagian belakang mesin 

(Hardjosentono, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambar Traktor Tangan dan Bagian-Bagiannya (Culpin,1981). 

Keterangan : 

1. Karet pegangan 8.  Gigi transmisi 

2. Tuas pengatur gas 9.  Penahan 

3. Pegangan pembantu  10.  Pemberat keseimbangan 

4. Tuas gigi / persneling  11.  Rangka depan 

5. Tuas kopling (tuas utama)  12.  Tongkat penopang 

6. Tuas pemindah gigi PTO  13.   Rem tangan 

7. Tempat alat / kunci 

Traktor roda dua merupakan mesin serba guna karena dapat juga berfungsi 

sebagai tenaga penggerak untuk alat-alat lain seperti pompa, alat prosesing, 

gandengan (trailer), dan lain- lainnya. Berdasarkan cara-cara 

penggandengan/peralatannya, traktor kecil ini diklasifikasikan dalam 3 kelompok. 

(Hardjosentono. 1996)  
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1. Tipe unit (Integral mounted tractor)  

Traktor roda dua yang peralatannya langsung dihubungkan dengan poros 

(sumbu/as) dengan transmisi gigi. Dalam hal ini, penerusan tenaganya positif 

dengan kata lain efisiensinya tinggi. Kelemahannya adalah jika peralatan 

mendapat beban yang berlebihan (over-loaded), motor atau gigi transmisi 

akan rusak berat. 

Berbeda dengan tipe lain yang penerusan tenaganya menggunakan rantai 

(chain) atau V-belt. Jika terjadi kelebihan beban, maka bagian yang rusak 

adalah rantai atau V-beltnya (transmisi tali kipas), yang harganya relatif lebih 

murah dari pada gigi-gigi transmisi atau onderdil lain.  

2. Tipe gusur (trailing type) 

 Peralatannya digandengkan ke traktor dengan pen (pasak). Jadi, bekerjanya 

berdasarkan kekuatan tarik maju ke depan dari traktor.  

3. Tipe kombinasi (combination type) 

 Traktor yang dapat dipakai secara tipe gusur dan tipe unit. Tipe kombinasi 

dengan menggunakan rantai (chain) sebagai penerus tenaga dari transmisi ke 

peralatan cangkul/garu berputar (rotary tiller).  Pada rantai itu terdapat sebuah 

mata rantai yang lemah, sehingga jika traktor kelebihan beban, maka rantai ini 

yang akan patah/rusak, bukan susunan gigi transmisi atau motornya.  

 Berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan traktor tangan dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis yaitu traktor berbahan bakar sola r (minyak diesel), 

traktor berbahan bakar bensin, dan traktor berbahan bakar minyak tanah (kerosin). 
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Sedangkan berdasarkan besarnya daya motor, traktor tangan dibedakan menjadi 

tiga kategori yaitu 

a. Traktor tangan berukuran kecil (tenaga penggeraknya kurang dari 5 HP) 

b. Traktor berukuran sedang (tenaga penggeraknya antara 5-7 HP) 

c. Traktor tangan berukuran besar (tenaga penggeraknya antara 7-12 HP) 

Traktor tangan yang berbahan bakar minyak tanah atau bensin biasanya 

berukuran kurang dari 7 HP sedangkan traktor tangan yang berbahan bakar 

minyak diesel berukuran antara 6-12 HP. 

 Komponen traktor tangan dapat dibedakan menjadi lima bagian utama antara 

lain : 

 1. Unit motor penggerak traktor 

 Unit ini dipasang pada kerangka dengan empat buah baut pengencang. 

Motor penggerak dapat digeser ke depan dan belakang agar diperoleh 

keseimbangan traktor dan kesesuaian dengan ukuran sabuk transmisi daya 

(V-belt). 

 2.   Kerangka traktor 

 Kerangka berfungsi sebagai tempat kedudukan motor penggerak, unit 

transmisi, dan bagian traktor lainnya. Kerangka motor juga digunakan 

untuk pelindung bagian dari traktor 

 3. Unit roda traktor 

 Perlengkapan traktor lainnya selain motor penggerak dan kerangka yaitu 

roda untuk jalannya traktor. 
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 4. Unit transmisi 

 Unit ini terdiri dari susunan roda gigi yang berfungsi untuk menyalurkan 

daya, mengatur putaran poros roda dan memperlambat putaran roda gigi.  

 5. Unit implemen 

 Implemen traktor merupakan unit yang dapat dilepas dan dipasang untuk 

pekerjaan tertentu. Umumnya yang termasuk implemen dari traktor tangan 

yaitu bajak singkal, garu, alat pembuat lubang tanam, dll.  

 

2.7 Motor Penggerak Traktor Roda Dua 

Motor diesel adalah satu dari tipe Internal Combustion Engine (motor 

dengan pembakaran di dalam silinder). Disini energi kimia dari bahan bakar 

langsung diubah menjadi tenaga kerja motor (Hardjosentono, 1996).  Motor diesel 

biasanya disebut motor penyalaan kompresi (compression Ignition Engine) karena 

cara penyalaan bahan bakarnya dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar ke 

dalam udara yang telah bertekanan dan bertemperatur tinggi sebagai akibat dari 

proses kompresi. (Arismunandar, 1993) 

Pengelompokan motor diesel terbagi dalam tiga kategori, putaran rendah 

untuk putaran poros engkol kurang dari 500 rpm, putaran sedang untuk kecepatan 

antara 500-1000 rpm dan putaran tinggi untuk putaran poros engkol lebih dari 

1000 rpm. (Arismunandar. 1993).  

Seperti pada motor empat-tak dengan bahan bakar bensin, motor diesel 

empat-tak juga bekerja empat langkah, dua putaran atau 720°.  Berturut-turut 
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dalam silinder terdapat langkah masuk (hisap) langkah kompresi, langkah usaha 

dan langkah pembuangan atau keluaran (Trommelmans. 1993). 

Pada waktu langkah hisap (intake stroke) hanya udara yang masuk ke 

ruang pembakaran. Udara tersebut kemudian dimampatkan pada saat langkah 

kompresi. Dengan pemampatan yang besar udara tersebut menjadi panas dengan 

temperatur mencapai titik bakar solar (bahan bakar).  Menjelang torak mencapai 

titik mati atas pada langkah kompresi, injektor menyemprotkan bahan bakar 

sehingga terjadi pembakaran sendiri.  Setelah itu terjadi langkah usaha (power 

stroke) yang diteruskan dengan langkah pembuangan.  Penyemprotan bahan bakar 

terjadi kira-kira 10° sebelum mencapai titik mati atas dan beberapa derajat setelah 

titik mati atas (Hardjosentono. 1996). Bagian-bagian dari motor diesel dapat 

dilihat pada Gambar 2 di sebelah ini 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

merdeka 

Bagian-bagian dari motor diesel dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagian-Bagian Motor Diesel (Hardjosentono. 1996).  

Pemakaian bahan bakar dari motor diesel kira-kira 25 % lebih rendah dari 

motor bensin sedangkan harga bahan bakarnya pun lebih murah. Hal itulah yang 

menyebabkan mengapa motor diesel lebih hemat dari pada motor bensin, namun 
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karena perbandingan kompresinya yang tinggi maka tekanan kerja motor diesel 

menjadi lebih tinggi dari motor bensin. Oleh karena itu motor diesel harus dibuat 

lebih kuat dan kokoh sehingga lebih berat (Arismunandar. 1993). 

 Keuntungan dari motor diesel antara lain : 

1. Bahan bakar lebih murah, sehingga menghemat biaya operasi disamping 

itu daya guna panas lebih baik. 

2. Bahaya kebakaran agak kurang disebabkan titik nyala solar 80°C.  

3. Gas buang tidak beracun. 

4. Tenaga yang dihasilkan lebih besar karena perbandingan kompresi lebih  

tinggi (Karyanto. 1986). 

 

2.8. Diskripsi mesin hasil rancangan 

Seperti telah disebutkan diatas, mesin penggali lubang tanam yang 

dirancang dan dikonstruksikan dalam penelitian ini mempunyai beberapa bagian 

utama yang mendukung operasional kerjanya, antara lain motor penggerak, sistem 

rangka (frame), sistem transmisi, gardan (differential), pedal, dan mata bor.  

Dalam proses pembuatannya ada beberapa bagian yang mengalami 

perubahan dari rancangan awal seperti perubahan pada sistem transmisi yang pada 

awalnya direncanakan dengan menggunakan sprocket (rantai), yang pada 

akhirnya dirubah menjadi sistem transmisi dengan puli dan belt. Hasil rancangan 

mesin secara lengkap beserta spesifikasinya dapat diuraikan pada pembahasan 

berikut ini:  
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1. Motor Penggerak 

Mesin penggali lubang tanam ini menggunakan traktor tangan roda dua 

Merk Yanmar TF 105 ML berbahan bakar solar dengan kekuatan 11.0 DK, 2200 

rpm atau setara dengan 8.1 KWatt.  Berdasarkan Hasil pengamatan secara visual, 

motor penggerak yang digunakan mampu berfungsi dengan baik untuk tenaga 

transport maupun operasional alat (bor penggali). Tidak ada kendala yang berarti 

berkaitan dengan penyediaan sumber tenaga.  Keunggulan dari motor ini adalah 

dalam hal konstruksi motor diesel lebih kompak serta onderdil-onderdilnya lebih 

kuat jika dibandingkan dengan motor bensin, bahan bakar relatip lebih murah 

dibanding dengan motor bensin, sudah mempunyai sistem transmisi untuk 

mengatur kecepatan maju, motor ini mempunyai tiga kecepatan maju dan satu 

kecepatan untuk mundur, serta dilengkapi dengan dua kecepatan untuk 

operasional poros PTO. Untuk penggandengan alat ini sudah dilengkapi dengan 

tempat penggandengan (drawbar) yang berada dibagian belakang sasis traktor.  

Sesuai dengan pernyataan (Hardjosentono.1996) yang mengatakan bahwa 

Berdasarkan cara penggandengan/peralatannya alat ini termasuk dalam 

penggandengan tipe unit karena peralatannya langsung dihubungkan kebagian 

sasis traktor.   

2. Kerangka /frame 

 Kerangka merupakan bagian tambahan pada sasis traktor yang dirancang 

khusus sebagai dudukan unit bor pada bagian belakang dari sasis traktor. Fungsi 

yang paling utama dari kerangka ini yaitu untuk menyangga beban dari berat 

komponen bor itu sendiri maupun beban yang disangga secara keseluruhan, baik 
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pada saat mesin penggali dioperasikan maupun dalam keadaan istirahat.  

Pembuatan kerangka ini tidak mengalami perubahan dan perbaikan bentuk dari 

perencanaan awal, dan dari segi fungsional, hasil pembuatan kerangka ini sesuai 

dengan pernyataan Daryanto (1987), bahwa fungsi kerangka adalah untuk 

memberi bentuk dan kekuatan secara keseluruhan sehingga diperoleh konstruksi 

yang kokoh, disamping sebagai tempat dudukan gardan, sistem transmisi, dan 

perlengkapan lainnya. Pada kenyataannya kerangka ini telah dapat berfungsi 

dengan baik dan kuat untuk menyangga dari masing-masing beban. 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 Gambar 3. Kerangka Mesin Penggali Lubang 

 

 

3. Sistem Transmisi 

Sistem transmisi yang digunakan untuk mesin penggali lubang tanam ini 

adalah sistem transmisi sabuk dan puli.  porsneling yang digunakan ada dua buah 

yaitu persneling untuk transport dan persneling untuk operasional alat.  Hasil dari 

perancangan alat membuktikan bahwa penggunaan sistem transmisi sabuk dan 

puli masih mempunyai kelemahan.  Salah satu kelemahan yang cukup menonjol 

(a). Ukuran kerangka  

(b). Kerangka mesin penggali 
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adalah adanya selip yang terjadi pada bagian poros pereduksi putaran untuk poros 

operasional mesin.   

Sistem transmisi penggali lubang tanam ini mengalami perubahan dari 

rancangan awal. Adapun perubahan yang tampak nyata adalah tidak adanya 

sistem transmisi yang menggunakan sproket (rantai) sebagai perencanaan awal.  

Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan kedudukan  kerangka sehingga 

kedudukan sistem transmisi juga harus disesuaikan. Adanya perubahan ini 

dianggap cukup menguntungkan karena memudahkan dalam proses pembuatan. 

Selain itu dari segi finansial juga dirasa lebih ringan terutama karena tidak adanya 

pemakaian sproket dan poros gigi pengerak untuk meneruskan putaran yang 

harganya cukup tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terlepas dari kelemahan yang ada, sistem transmisi sabuk dan puli ini 

sudah mampu dan dapat digunakan secara fungsional untuk proses operasional 

alat pembuat lubang tanam ini 

(b) (a) 

Gambar 4. Sistem Transmisi Hasil Rancangan 

       a). Transmisi Gardan Hasil Rancangan 
       b). Transmisi Persneling 
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(a) (b) 

4. Gardan 

Perubah putaran yang digunakan pada penggali lubang tanam ini adalah 

unit gardan (differential) mobil hijet 55, pada gardan ini terdapat dua buah roda 

gigi pereduksi putaran yang saling berhubungan seperti; poros gigi lurus, dan roda 

gigi kerucut dengan perbandingan 3 : 1 atau dengan kata lain 3 kali putaran poros 

gigi lurus mampu memutar roda gigi satu kali putaran.  Penggunaan gardan ini 

sebagai pengubah putaran dipilih karena sudah tersedia dan sudah diperkirakan 

kekuatannya untuk digunakan sebagai penggerak mata bor serta secara fungsional 

gardan ini sudah mampu untuk memutar mata bor untuk menggali tanah.  

5.  Mata Bor 

Mata bor untuk mesin penggali lubang tanam ini berfungsi untuk menggali 

dan mengangkat tanah hasil korekan dari dalam tanah kepermukaan, mata bor ini 

didesain sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti bentuk ulir (spiral) 

kemudian pada ujung mata bor diberi poros bersirip yang berpungsi sebagai 

pengumpanan awal penggalian. Secara fungsional mata bor ini telah mampu 

mengorek tanah sampai kedalaman 350 mm (35 cm). 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5. Mata Bor Hasil Rancangan 

a). Ukuran Mata Bor 

         b). Mata Bor Hasil Rancangan 
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6. Pedal  

Pedal ini berfungsi sebagai kendali kelurusan pada proses penggalian, 

selain itu pedal ini difungsikan juga sebagai tempat mengaitkan gantungan mata 

bor ketika dalam keadaan berjalan sehingga ujung mata bor tidak mengganggu 

pergerakan maju traktor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pedal Pengarah Kelurusan Penggali 

 

2.9.   Mesin Pembuat Lubang Tanam dengan Pendekatan Fungsional & 

Struktural 

 Sepintas tentang perancangan alat dilakukan dengan pendekatan desain 

fungsional dan desain struktural. Perancangan alat pembuat lubang tanam ini 

dilakukan dengan pendekatan desain fungsional dan desain struktural.  

2.9.1.Pendekatan rancangan fungsional  

 Digunakan untuk dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya meliputi : 

motor penggerak, kerangka, gardan perubah putaran, pedal kendali. Untuk lebih 

jelasnya akan dijelaskan seperti dibawah ini 
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 Motor penggerak  

Motor diesel 4 tak satu silinder Merk Yanmar TF 105 ML dengan daya 11.0 

DK, 2200 rpm atau setara dengan 8.1 kWatt, sebagai motor untuk 

menggerakkan alat pembuat lubang tanam dan untuk transport menuju 

lapangan 

 Kerangka 

 Kerangka utama yang kokoh berfungsi sebagai penyangga berat beban dari 

bor dan sebagai kerangka yang akan mendorong serta mengangkat mata bor 

ketika di operasikan. 

 Gardan 

Berpungsi sebagai perubah putaran yang bersumber dari transmisi dan penerus 

putaran ke mata bor. 

 Mata bor 

Mata bor merupakan batang besi pipa diameter 2 inchi yang pada sisinya  

terdapat sirip yang terbuat dari besi plat setebal 4 mm yang berfungsi untuk  

mengorek dan mengangkat tanah ke permukaan sehingga akan terbentuk 

lubang tanam. Prinsip kerja mata bor ini hampir sama dengan mesin bor yang 

biasa dipakai oleh operator teknisi mesin,dll. 

 Pedal 

Pedal injakan ini terbuat dari besi siku yang dibentuk sesuai dengan fungsinya 

yaitu agar dapat digerakkan sebagai pengatur keluasan penggalian lubang dan 

sebagai tempat mengaitkan tangkai kaitan pada saat alat pembuat lubang 

tanam ini akan dijalankan untuk transportasi.  
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2.9.2  Rancangan Struktural 

 Adapun bagian-bagian dari alat yang akan dirancang tersebut adalah 

sebagai berikut  

1.  Kerangka utama 

 Kerangka utama terbuat dari besi plat dengan tebal 12 mm, ukuran 

kerangka ini disesuaikan dengan panjang dan lebarnya gardan perubah putaran 

serta disesuaikan juga dengan tempat penggandengan pada kerangka traktor. Pada 

kerangka alat ini ditambahkan komponen-komponen seperti pilo blok (bearing) 

dan lubang untuk tempat baut dan mur. 

Berikut adalah sketsa kerangka mesin : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 7. Kerangka Dudukan Gardan dan Mata Bor 

Keterangan : 

1. Bantalan (bearing) 

2. Besi plat 1 cm 

3. Baut/mur penggandeng kebagian sasis traktor 
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2.  Gardan (differential) 

 Gardan terbuat dari unit differential mobil hijet 55, dimana pada gardan 

tersebut terdapat empat buah poros, yaitu : satu poros sambungan dari transmisi 

dan dua poros untuk penggerak roda serta satu poros yang sejajar dengan poros 

sambungan transmisi yang berfungsi untuk menyangga gardan ke bantalan yang 

berada pada kerangka. Untuk salah satu dari poros roda penggerak 

dimatikan/diputus agar putaran terpusat pada satu poros saja, kemudian 

disambungkan kebagian batang bor. Berikut adalah gambar bagian-bagian gardan 

perubah putaran : 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 8. Bagian-Bagian Gardan Perubah Putaran 

Keterangan : 
1. Rumah gardan 

2. Besi plat 1 cm tambahan cassing gardan 

3. Poros tambahan sejajar dengan poros penggerak 

4. Pedal pengatur kelurusan penggalian 

5. Bantalan penahan (bearing) 

6. Poros mata bor 

7. Poros penggerak 
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3. Mata Bor 

 Mata bor terdiri dari besi pipa dengan diameter 2  inchi dengan tebal 4 mm, 

besi plat tebal 4 mm merupakan bahan yang digunakan untuk sirip ulir bor dengan 

diameter 24,5 cm. Besi plat 4 mm dilaskan pada besi pipa sehingga akan 

berbentuk ulir, sedangkan pada ujung mata bor di pasangkan besi poros tirus 

bersirip yang berpungsi sebagai pengumpanan awal pada proses penggalian. 

Adapun sketsa mata bor seperti terlihat pada sketsa Gambar berikut ini:  

 

 

 

 

Gambar 9. Bagian-bagian Mata Bor 

Keterangan : 

1. Batang bor 

2. Plat ulir bor 

 

2.10.   Keuntungan dan Kerugian Penyewaan Peralatan Pertanian 

 Banyak petani tidak mempunyai lahan yang cukup luas untuk secara 

ekonomis membenarkan investasi yang berupa peralatan. Namun demikian, 

beberapa petani mungkin mampu kalau sekedar memiliki dan mengoperasikan 

peralatan untuk menangani tanaman yang luas mulai dari pembuatan lubang 

sampai dengan pemanenan. Karena harga peralatan pertanian, seperti traktor,dll 

mahal, maka petani rata-rata hanya menyewa untuk mengolah lahannya. Hal ini 
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mengakibatkan bisnis persewaan traktor menjadi hal yang menguntungkan oleh 

pemilik traktor. 

 Banyak ahli ekonomi pertanian telah mempelajari keuntungan dan 

kerugian dari penyewaan peralatan pertanian. Adapun keuntungan dan 

kerugiannya dapat dilihat seperti dibawah ini 

Keuntungan dan kerugian  penyewaan peralatan pertanian. (Smith,Wilkes.1990) 

No Keuntungan Kerugian 

1 Tidak ada biaya pemilikan Pelayanan mungkin tidak tersedia 

ketika pekerjaan membutuhkan 

2 Modal yang diperlukan untuk pembelian 

peralatan dapat diinvestasikan dalam 

usaha yang lain 

Operator yang tidak bertanggung jawab 

melakukan pekerjaan yang buruk dan 

mengurangi jumlah serta mutu produk 

3 Beberapa pekerjaan dilakukan dengan 

peralatan yang disewa. 

Lebih besarnya resiko kerugian 

tanaman dan/atau turunnya mutu karena 

penundaan waktu 

4 Daya yang lebih rendah serta peralatan 

pelengkap yang lebih sedikit harus 

diterima oleh operator pertanian. 

Resiko penyebaran gulma dan penyakit 

yang berbahaya dari kebun pertanian 

yang satu ke yang lain. 

5 Petani mungkin beruntung dengan 

adanya mesin-mesin dan teknik baru serta 

keterampilan pengoperasian yang lebih 

tinggi. 

Untuk pekerjaan-pekerjaan besar, biaya 

total mungkin lebih inggi daripada bila 

memiliki peralatan sendiri.  

6 Perbaikan, perawatan, dan keamanan 

material merupakan tanggung jawab 

operator yang menyewakan. 

Operator sewaan lebih suka pekerjaan-

pekerjaan besar, mungkin menolak atau 

menunda pekerjaan-pekerjaan kecil. 

7 Operator usaha tani dengan pekerjaan 

yang lebih kecil dapat memperoleh 

keuntungan dari mesin-mesin besar. 

Petani mungkim tidak mampu 

mewujudkan tambahan hasil dari 

tenaga yang telah dikeluarkan dengan 

penyewaan untuk kerja yang dilakukan 
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2.11    Teori Analisa Ekonomi atau Finansial Alat Pembuat Lubang Tanam 

Sebelum petani memilih antara menggunakan alat dan mesin pertanian, 

maka seorang petani harus dapat mengetahui keuntungan dan kerugiannya 

meliput berbagai macam aspek seperti aspek ekonomi dan finansial alat tersebut. 

Sistem berkelanjutan pada hakekatnya adalah keseimbangan antara pendapatan 

dan biaya. Konsep tersebut maka petani atau kelompok petani yang mengelola 

alat dan mesin pertanian dalam sistem mekanisasi usaha tani berkelanjutan harus 

mampu membiayai operasi dan perawatan dan mampu membiayai reparasi dan 

pembelian suku cadang, bahkan mampu beli yang baru setelah alat atau mesin 

sampai umur ekonominya (umur desain). Analisis finansial ini merupakan analisis 

untuk mengetahui kelayakan penggunaan alat dan mesin pertanian dalam sistem 

mekanisasi usaha tani, apakah akan memberikan keuntungan atau tidak.  

  Biaya alat dan mesin pertanian terdiri atas biaya tetap (fixed cost) dan 

biaya tidak tetap (variable cost) ( Kohar Irwanto. 1983). 

 Biaya tetap (Fixed cost) terdiri dari: 

a. Biaya pembelian traktor roda dua 

Harga pembelian traktor roda dua 8,5 PK buatan Yanmar TF 105 ML 

dengan daya 11 DK atau setara dengan 8,1 kWatt. ini adalah Rp 

32.000.000 

b. Biaya pembuatan alat pembuat lubang tanam 

Adapun besarnya biaya untuk pembuat lubang tanam ini adalah sekitar 

Rp. 1.500.000. Biaya ini terdiri dari bahan baku pembuatan alat, biaya 

pekerja. 
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c. Biaya penyusutan 

Biaya penyusutan bervariasi menurut umur, design, dan perkiraan umur 

pemakaian dari pada mesin/alat. Penyusutan dapat didefinisikan sebagai 

penurunan (pemerosotan) dari nilai modal suatu mesin/alat akibat 

pertambahan umurnya. 

Biaya penyusutan sering merupakan biaya yang terbesar tiap jamnya dan 

juga dapat merupakan ukuran penurunan nilai suatu mesin/alat selama 

waktu yang terus berjalan tidak perduli apakah mesin/alat tersebut 

dipakai atau tidak. Cara klasik metode “garis lurus” masih tetap banyak 

digunakan walaupun lebih banyak kelemahan-kekelemahannya 

o Metode Garis Lurus  

Metode ini menganggap penurunan nilai suatu alat/mesin berlangsung 

dengan tingkat penurunan (deduction) yang tetap selama umur 

pemakaian. Dengan metode ini, biaya penyusutan sama dengan biaya 

awal dikurangi nilai akhir (Salvage Value) dibagi oleh umur pemakaian.  

N
SD ………...................................................(1) 

Keterangan : 

D : Biaya penyusutan tiap tahun (Rp/th)  

P : Purchase price / harga beli (Rp) 

S : Nilai akhir, 10 % P (Rp) 

N : Perkiraan umur ekonomi / pemakaian (th) 
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d. Biaya bunga modal dan asuransi.  

Biaya bunga modal (Interest), dan asuransi (Insurance) diperhitungkan 

untuk mengembalikan nilai modal yang ditanam sehingga pada akhir 

umur peralatan diperoleh suatu nilai uang yang “Present value” sama 

dengan nilai modal yang ditanam. Persamaan yang digunakan dalam 

perhitungan biaya ini adalah : 

n

nPi
I

2

)1)((
………..…………(2) 

Keterangan : 

I = Total bunga modal dan asuransi (Rp/th) 

i = Total persent bunga modal dan asuransi (%) 

P= Harga awal mesin/traktor (Rp) 

n= Umur ekonomis (th) 

e. Biaya garasi (penyimpanan) 

Beban garasi/gedung terhadap mesin/alat pertanian sebetulnya tidak 

nyata nilai uangnya, akan tetapi dapat terlihat akibatnya terhadap 

mesin/alat. 

Adanya kegunaan garasi/gedung: 

 Manajemen yang lebih baik 

 Alat aman dari pencurian 

 Penampilan yang teratur dan baik 

 Dapat mengurangi kerusakan terhadap alat/mesin 

Jelasnya dapat kita bayangkan bagaimana keadaan alat/mesin, kerusakan 

yang terjadi seandainya tidak ada garasi. Pengalaman menunjukkan 
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bahwa adanya garasi menyebabkan biaya perbaikan menjadi lebih kecil 

bila tidak ada gedung. Di Amerika Serikat beban garasi terhadap 

alat/mesin diperkirakan antara 0,5-1% dari harga awal per tahun. 

Umumnya menggunakan persamaan : 
tahun

P%1
...........(3) 

Biaya garasi hanya dipakai, jika traktor yang dipunyai banyak, sehingga 

memerlukan garasi sebagai tempat penyimpanan. Akan tetapi dalam hal 

ini karena traktor hanya ada 1 jadi cukup dimasukkan kedalam garasi 

kendaraan dan tidak memerlukan adanya biaya garasi 

f. Biaya pajak & asuransi 

Biaya pajak tiap tahun bagi alat/mesin pertanian sangat bervariasi dari 

satu negara ke negara lain. Untuk memperoleh besarnya biaya pajak ini 

akan lebih tepat bila berpedoman pada catatan tahunan dari pemilik 

mesin tersebut. Untuk Indonesia belum dapat menentukan berapa 

sebenarnya besar pajak per tahun yang dibebankan pada tiap jenis 

alat/mesin pertanian. Di Amerika diperkirakan, sedangkan beban 

asuransi kira-kira 0,24% dari harga awal per tahun. Pada umumnya 

pajak dan bunga serta asuransi dijumlahkan per tahunnya.  

Variable cost (biaya tidak tetap) atau biaya operasional ini bervariasi 

tergantung pemakaian, biaya ini sangat dipengaruhi oleh jam pemakaian. 

Kansas University (Dept.Agric.Engineering) memperkirakan bahwa 

biaya tidak tetap traktor kira-kira 64% dari jumlah biaya keseluruhan.  
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 Biaya tidak tetap ( variabel cost) terdiri dari: 

Biaya bahan bakar 

Biaya ini adalah pengeluaran solar atau bensin (bahan bakar) pada 

kondisi kerja per jam. Satuannya adalah liter per jam, sedangkan harga 

per liter yang digunakan adalah harga lokasi. Adapun harga solar yang 

dipakai pada waktu saya melakukan penelitian adalah Rp 4.800,00 

Biaya oli dan pelumasan 

Biaya oli mesin dimaksudkan sebagai jumlah volume oli baru yang di 

masukkan kedalam mesin tiap periode waktu tertentu. Nebraska 

Traktors test telah melakukan penelitian rata-rata pemakaian oli mesin 

pada traktor dengan interval waktu tiap 300 jam. Setiap penggantian oli, 

memerlukan sekitar 2,8 liter oli untuk sekali pergantian. Dengan harga 

oli mesin untuk traktor adalah Rp 20.000/liter 

Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Pertanian 

Mesin sumber tenaga disini dimaksudkan sebagai mesin (engine) untuk 

menggerakkan mesin traktor merupakan satu kesatuan yang saling 

terkait. Soedjatmiko (1972) telah dapat mengestimasi bahwa biaya 

perbaikan dan pemeliharaan mesin sumber tenaga (engine) adalah 

sebesar : 

Biaya perawatan = Jam

SP

100

)%(2
……………………….(4) 

Keterangan : 

 P : Harga awal 

 S : Nilai akhir mesin 
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Biaya operator 

Biaya operator per jam tergantung pada keadaan lokal/daerah, serta 

musim. Besar upah operator bervariasi menyesuaikan lokasi setempat. 

Adapun besar biaya operator per jam dapat diambil dari jumlah upah 

buruh bulanan dibagi dengan total jam kerja.  

Rumus Perhitungan Biaya 

1. Traktor dan Motor Penggerak. 

LBOBpOpPBpj
X

BT

………………...(5) 

Keterangan : 

    Bpj  =  Biaya kerja traktor atau motor penggerak per jam (Rp/jam) 

    BT  = Biaya tetap (Rp/th). Biaya tetap meliputi :biaya penyusutan, jumlah  

biaya interest, biaya garasi dan asuransi. 

X    = Jumlah jam kerja per tahun  (jam/th) 

P     = Biaya perbaikan (Rp/jam) 

Op   = Biaya oli dan pelumas (Rp/jam) 

Bp   = Biaya bahan bakar (Rp/jam) 

B     = Biaya ban (Rp/jam) 

L =  Biaya lahan (Rp) 

Macam-macam biaya diatas kemudian dijumlah dan dihitung berapa biaya 

perjamnya, kemudian dihitung kapasitas kerja aktual dan waktu hilang, serta umur 

ekonomi dan waktu operasi optimal per tahun, sehingga bisa dihitung biaya jasa 

alat mesin perjamnya yang layak agar dapat membeli mesin baru setelah umur 

ekonominya. 



45 
 

2.12   Parameter Penelitian 

 Parameter pada penelitian ini antara lain meliputi : 

1. Waktu total pengerjaan lubang antara manusia dengan alat 

2. Konsumsi bahan bakar 

3. Ukuran pembuatan lubang 

4. Kapasitas kerja 

5. Tingkat Efektifitas alat ini, jika dibandingkan dengan mencangkul 

2.12.1  Waktu total pembuatan lubang 

  Pada pengerjaan lubang tanam ini didapatkan data waktu total pengerjaan 

lubang dengan satuan meter per detik. Waktu pembuatan lubang ini d ihitung 

dengan menggunakan stopwatch untuk dapat mengetahui waktu yang diperlukan 

pada setiap kedalaman lubang. 

2.12.2  Konsumsi bahan bakar (ml/s) 

Konsumsi bahan bakar merupakan banyaknya bahan bakar yang 

diperlukan atau yang habis digunakan untuk melakukan suatu usaha dalam satuan 

waktu tertentu.  Penentuan nilai bahan bakar dilakukan dengan cara mengukur 

volume bahan bakar yang terpakai dibagi dengan waktu yang diperlukan.  Nilai 

kebutuhan bahan bakar dinyatakan dalam satuan waktu (ml/detik atau liter per 

menit). Penentuan nilai kebutuhan bahan bakar dilakukan dengan menggunakan 

fuel meter dan stopwatch.   
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Data nilai kebutuhan bahan bakar yang dihitung dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut : 

Fc =         ......................................................................(6) 

Keterangan :   

              Fc  :  Konsumsi bahan bakar (ml/det) 

  BB : Volume bahan bakar pada fuel meter (ml) 

   T  :  Waktu yang diperlukan (det) 

 Konsumsi bahan bakar yang dihitung pada penelitian ini adalah: 

  1) Banyaknya konsumsi bahan bakar yang diperlukan untuk membuat       

1 lubang tanah 

  2) Waktu melakukan pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada 

alat pembuat lubang tanam. 

  3) Banyaknya konsumsi bahan bakar ketika traktor berpindah dari 

lubang satu ke lubang yang lainnya yang telah ditentukan (moving) 

2.12.3 Ukuran pembuatan lubang tanam 

Ukuran lubang tanam tergantung oleh tekstur tanah, makin berat tanah 

ukuran lubang makin besar. Ukuran lubang yang lazim digunakan adalah 60 x 60 

x 60 cm. Lubang sebaiknya dibuat 6 bulan sebelum tanam. Akan tetapi pada 

penelitian kami ini jarak tanam yang dipakai adalah 3 m x 3 m adalah diameter 

lubang antara 26 cm - 28 cm, sedangkan kedalaman antara 29 cm - 30 cm. Untuk 

tanaman yang kurang subur dan kadar bahan organiknya rendah ditambahkan 

pupuk hijau dan pupuk kandang. 

 

t

BB
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Penelitian pembuatan lubang tanam ini bertujuan untuk: 

1) Mengetahui berapa waktu untuk membuat 1 buah lubang tanam 

2) Mampu memprediksi berapa jumlah lubang tanam yang dapat dibuat  

jika luas lahannya adalah 1 ha 

3) Mengetahui berapa jarak tanam yang ideal untuk tanaman jati 

2.12.4  Kapasitas Kerja 

 Kapasitas kerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan alat untuk 

melakukan suatu pekerjaan dalam satu kali operasi. Wilkes (1990) mendefinisikan 

kapasitas suatu mesin pertanian sebagai laju mesin tersebut untuk mengerjakan 

lahan sesuai dengan fungsi atau manfaatnya dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kapasitas kerja traktor tangan adalah kemampuan traktor tangan untuk 

bekerja di tanah/lahan dalam satu kali operasi.  

Wijanto (1996) menambahkan bahwa untuk mengolah tanah di sawah, 

kecepatan jalan traktor secara normal berkisar antara 2,5-3 km per jam. Kecepatan 

jalan ini merupakan kecepatan yang optimal saat pengolahan lahan.  

Kapasitas kerja didapatkan dengan membagi waktu yang diperlukan untuk 

mengolah lahan yang dinyatakan dalam satuan jam per hektar atau dapat 

dirumuskan sebagai : 

A

T
KK tot ..........................................................(7) 

Keterangan : 

KK : Kapasitas kerja (jam/ha) 

Ttot : Waktu total pengolahan tanah (jam) 

A : Luasan lahan yang digarap (ha) 
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2.12.5. Efektifitas alat pembuat lubang  tanam dibandingkan cangkul 

Petani di Indonesia umumnya menggunakan cangkul atau tugal sebagai 

alat bantu untuk membuat lubang tanam, dengan hanya menggunakan alat bantu 

cangkul maka diyakini akan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses 

pembuatan lubang tanam apalagi jika lahan yang akan dibuat lubang tanamnya 

skala besar, dengan hanya menggunakan tenaga manusia untuk mencangkul, 

maka hal itu akan terasa berat. Untuk itulah kami bermaksud untuk 

membandingkan tingkat efektifitas antara alat cangkul dengan mesin pembuat 

lubang tanam 

Adapun parameter yang akan diujikan adalah: 

a  Mengetahui perbandingan analisa finansial antara alat pembuat lubang 

tanam dengan manual seperti mencangkul 

b.  Efektifitas alat pembuat lubang  tanam dengan melihat perbandingan 

keuntungan dan kerugian antara memakai alat pembuat lubang tanam 

dibandingkan dengan mencangkul 
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III.   METODE  PENELITIAN 

 

3.1    Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2009 dengan mengambil 

tempat pengujian alat adalah di lahan Bapak Ir. Ary Mustofa Ahmad, MP di Desa 

Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sedangkan untuk 

melakukan pengujian kadar air tanah bertempat di Lab. Daya dan Mesin Pertanian 

Jurusan Teknik Pertanian Universitas Brawijaya Malang.  

 

3.2    Alat dan bahan 

3.2.1  Alat 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.Alat pelubang tanam : alat yang digunakan untuk membuat lubang tanam 

2.Traktor roda dua : alat yang digunakan untuk membuat lubang tanam 

3.Cangkul                   : alat yang digunakan untuk membuat lubang tanam      

manual 

4.Fuel meter                         : alat untuk mengukur konsumsi bahan bakar 

5.Stop watch                         : alat untuk mengukur lamanya proses pelubangan 

6.Rollmeter                           : alat untuk mengukur jarak antar lubang 

7.Penetrometer                     : alat untuk mengukur kuat tekan tanah 

8.Penggaris                           : mengukur diameter dan kedalaman pelubangan 

9.Ring Sampel                      : untuk meletakkan sampel tanah.  
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3.2.2 Bahan 

         Bahan-bahan yang digunakan adalah :  

1. Solar   : sebagai bahan bakar traktor 

2. Oli    : cairan pelumas yang digunakan pada traktor  

3. Lahan   : digunakan untuk tempat pengujian alat ini. 

 

3.3  Prosedur Kerja Alat 

 Prosedur menjalankan mesin penggali lubang tanam berpenggerak traktor 

roda dua ini adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan mesin penggali lubang tanam : menyalakan motor 

penggerak untuk meneruskan putaran ke gigi porsneling. 

2. Menentukan tempat penggalian lubang, mengatur posisi tuas 

persneling (NL atau NH). 

3. Mengatur posisi mata bor lurus dengan arah vertikal, ketika akan 

melubangi lahan. 

 Prosedur pengujian mesin pembuat lubang tanam berpenggerak traktor 

roda  dua ini adalah sebagai berikut : 

1. Persiapkan lahan 1 ha 

2. Sebelum melakukan penggalian terlebih dahulu buat titik-titik 

pelubangan (anjir) 
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3. Penelitian ini dilakukan pada satu buah lahan yang sama saat sebelum 

dan sesudah hujan, maksudnya agar dapat diketahui perbedaan dari 2 

perlakuan tersebut. 

4. Lakukan proses pengalian sesuai kedalaman 30 cm, tidak lupa kami 

hitung waktu pengalian, waktu pembersihan, dan waktu moving, serta 

konsumsi bahan bakar, dll yang mendukung pembuatan laporan ini.  

5. Mencatat data hasil pengujian 

6. Perhitungan, dan pengolahan data.  

 

3.4    Metode Penelitian 

3.4.1.   Studi Literatur 

 Penelitian ini juga menggunakan menggunakan studi literatur yang 

didapatkan dari diskusi dan sharing dengan dosen-dosen, serta wawancara dengan 

petani yang telah berpengalaman dalam mengolah tanah dan juga kepada pemilik 

lahan, kemudian dilakukan juga studi literatur penelitian yang berhubungan 

dengan judul penelitian ini.  

3.4.2. Pengamatan Langsung di Lapang 

 Data teknis dengan pengukuran langsung di lahan pada saat traktor 

bekerja. Data yang diambil adalah waktu pembuatan lubang tanam (pelubangan), 

pembersihan sisa–sisa tanah yang lengket pada alat, waktu pindah traktor dari 

lubang satu ke lubang yang lain (moving), serta ukuran diameter, kedalaman 

galian, dan konsumsi bahan bakar. Serta mengukur juga waktu pelubangan, 

pembersihan, waktu moving, diameter, kedalaman galian yang dilakukan oleh 
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petani pencangkul. Data uji teknis lain yang diambil adalah data banyaknya 

konsumsi bahan bakar yang habis terpakai saat proses pelubangan, pembersihan, 

dan moving traktor. 

3.5       Parameter Penelitian 

3.5.1 Analisa Finansial 

  Biaya Tidak Tetap (Variable cost) 

a. Biaya pelumasan traktor 

b. Biaya perawatan dan perbaikan alat 

c. Biaya bahan bakar 

d. Biaya operator 

  Biaya Tetap (Fixed cost) 

a Biaya pembuatan alat pembuat lubang tanam 

b Biaya pembelian traktor roda dua 

c Biaya penyusutan 

3.5.2.   Kinerja Alat 

 Kapasitas Kerja (jam/ha) 

 

   Konsumsi Bahan Bakar (liter/ha) 

 
 

Sebelum petani memilih antara menggunakan alat dan mesin pertanian, 

maka seorang petani harus dapat mengetahui keuntungan dan kerugiannya 

meliput berbagai macam aspek seperti kinerja dari alat, serta aspek ekonomi dan 

finansial alat pembuat lubang tanam ini. Untuk lebih lengkapnya perhitungan 

Persamaan  : Waktu total pengolahan tanah (jam) 

          Total Luas lahan yang digarap (ha) 

Persamaan  : Volume BB pada fuel meter (liter) 

           Luas lahan yang digarap (ha) 
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Diskusi dengan dosen, serta wawancara 
dengan petani yang berpengalaman,  

Uji Kinerja & Analisa Finansial 
Alat Pembuat Lubang Tanam 

Data Pengukuran Langsung di Lapang 
 Waktu total pelubangan, 
pembersihan, dan moving 

 Banyaknya bahan bakar terpakai 

 Ukuran lubang 

(diameter,&kedalaman) 

Analisa teknis : 
 Kapasitas kerja 

 Konsumsi bahan bakar 

Pembuatan Lubang 
 

Layak 

Data Analisa finansial 
 Harga traktor  

 Biaya oli 

 Biaya bahan bakar 

 Biaya operator 

Analisa Ekonomi : 
 Biaya tetap 

 Biaya tidak tetap 

 Biaya kerja perjamnya 

Analisa Ekonomi 
 

Layak 

Selesai 

Mulai 

Ya Ya 

Tidak Tidak 

analisa finansial alat pembuat lubang tanam ini dapat dilihat pada (lampiran 

17&18). 

3.6. Diagram Alir Penelitian 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Identitas Operator Traktor. 

Identitas operator pembuat lubang tanam berpenggerak traktor roda dua 

ini adalah teman seangkatan dengan penulis yaitu Yudha Pitra Saputro dan Dwi 

Surahman Rangkut. Usia dari yudha adalah 25 tahun, tinggi 165 cm, dengan berat 

badan 57. Sedangkan Dwi Surahman Rangkut berusia 25 tahun, tinggi 174 cm, 

dengan berat badan 62 kg. 

Operator traktor yang menggunakan alat pembuat lubang tanam pada 

saat setelah hujan mampu menghasilkan lubang tanam sebanyak 27 lubang selama 

89 menit 7 detik, dengan lama waktu istirahat 4 menit 15 detik, jadi total waktu 

pengerjaan adalah 93 menit 12 detik, atau 1 jam 33 menit 22 detik. Pembuatan 

lubang tanam pada saat sebelum hujan (kering) hanya mampu menghasilkan 27 

lubang dengan waktu 85 menit 57 detik, atau 1 jam 25 menit 57 detik. Lama 

waktu istirahat 5 menit 2 detik, jadi total waktu pengerjaan adalah 90 menit 59 

detik atau 1 jam 30 menit 59 detik. 

Pembuatan lubang tanam saat sebelum  hujan (kering) memakan waktu 

yang lebih lama ketika melakukan pelubangan jika dibandingkan saat sesudah 

hujan. Hal ini dikarenakan saat setelah hujan tanah cendrung lebih lunak dan 

mengandung kadar air yang tinggi, sehingga memudahkan saat pembuatan lubang 

tanam 

Pembuatan lubang tanam saat setelah musim hujan memerlukan waktu 

yang lebih lama saat melakukan pembersihan sisa-sisa tanah yang melengket pada 
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alat pembuat lubang tanam. Menurut Matondang Irwan (2008) alat pembuat 

lubang tanam ini pada 1200 rpm  mempunyai selip yaitu 24,21 %, diyakini 

dengan mengurangi selip yang terdapat pada alat ini kedepannya alat pembuat 

lubang tanam ini dapat bekerja lebih baik lagi.  

 

4.2. Identitas Petani Pembuat Lubang Tanam 

Petani pembuat lubang tanam di Karang Widoro Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang, ini bernama lengkap Deni Setyawan memiliki latar belakang 

pendidikan SD dengan usia 25 tahun, tinggi 164 cm dengan berat badan 58 kg. 

Petani ini sehari–harinya merupakan buruh tani. Petani pembuat lubang tanam 

dalam hal ini menggunakan cangkul.  

Adapun alasan penggunaan cangkul disini adalah hanya sebagai alat 

bantu yang nantinya digunakan sebagai pembanding dengan alat pembuat lubang 

tanam ini. Mana yang paling baik dari segi analisa finansial, ukuran lubang, dan 

lainnya antara operator yang menggunakan cangkul, dengan yang menggunakan 

alat pembuat lubang tanam berpenggerak traktor roda dua. 

Petani yang menggunakan cangkul pada saat setelah hujan mampu 

menghasilkan lubang tanam sebanyak 60 lubang selama 75 menit 35 detik, 

dengan lama waktu istirahat 9 menit 15 detik., Total waktu pengerjaan adalah 84 

menit 50 detik, atau 1 jam 24 menit 50 detik. Pembuatan lubang tanam pada saat 

sebelum hujan (kering) hanya mampu menghasilkan 54 lubang dengan waktu 105 

menit 35 detik, atau 1 jam 45 menit 35 detik. Lama waktu istirahat 10 menit 14 

detik, jadi total waktu pengerjaan adalah 1 jam 55 menit 49 detik.  
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4.3. Parameter Penelitian 

a) Waktu Total Pelubangan, Pembersihan, dan Moving oleh Traktor 

Pada penelitian ini didapatkan data waktu total pengerjaan lubang 

dengan satuan detik. Waktu pembuatan lubang tanam ini dihitung dengan 

menggunakan stop watch untuk dapat mengetahui waktu yang diperlukan pada 

setiap pelubangan. Adapun tabel data tentang perbandingan waktu pembuatan 

lubang tanam, pembersihan alat lubang tanam, dan perpindahan dari satu lubang 

ke lubang yang lain (moving) traktor dengan menggunakan alat pembuat lubang 

tanam saat setelah hujan dapat dilihat pada (lampiran1). 

Berikut ini ditampilkan grafik perbandingan waktu pelubangan, 

pembersihan, dan moving oleh traktor 
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Grafik 1.Perbandingan waktu pelubangan, pembersihan, dan moving traktor 

setelah hujan.  

Di atas ini adalah grafik waktu pelubangan, pembersihan sisa–sisa tanah 

yang lengket pada alat pembuat lubang tanam, dan waktu pindah dari lubang satu 

ke lubang yang lain (moving) oleh traktor. Di mana garis warna biru adalah waktu 
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pembuatan lubang tanam (pelubangan), garis warna merah adalah waktu 

pembersihan sisa-sisa tanah yang menempel pada alat, sedangkan warna kuning 

adalah waktu moving traktor dari lubang satu ke lubang yang lainnya.  

Grafik warna merah teringgi pada lubang ke 23 & 24, dan terendah pada 

lubang ke  5, grafik waktu pembuatan lubang tanam ini cendrung naik. Hal ini 

dikarenakan untuk membuat lubang membutuhkan waktu yang relatif lama,  

dibandingkan saat pembersihan, dan moving operator. Oleh karena itulah maka 

waktu pada proses pelubangan cendrung lebih tinggi dari yang lainnya.  

Sedangkan grafik waktu pembersihan sisa–sisa tanah yang lengket pada 

alat cukup tinggi, hal ini dikarenakan tanah saat penelitian setelah hujan 

mempunyai kadar air yang lebih tinggi, dibandingkan saat sebelum hujan. Hal 

inilah yang mengakibatkan saat melakukan pembersihan sisa–sisa tanah 

memerlukan waktu yang relatif lama.  

Grafik waktu yang dibutuhkan saat pindah dari lubang satu ke lubang 

yang lain (moving) traktor lebih kecil jika dibandingkan dengan waktu saat 

pembuatan lubang tanam dan pembersihan. Hal ini dikarenakan saat jarak tanam 

relatif dekat yaitu 3 × 3 m, sehingga waktu untuk moving menjadi lebih cepat. 

Untuk mengetahui berapa besarnya perbandingan rata-rata waktu 

pembuatan lubang tanam, pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket, serta waktu 

pindah dari lubang satu ke lubang yang lainnya (moving) oleh traktor dan alat 

pembuat lubang tanam saat setelah hujan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: 
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Grafik 2.Perbandingan rata-rata waktu pelubangan, pembersihan, & 

moving traktor. 

Grafik batang yang berwarna merah adalah rata-rata waktu pelubangan, 

sedangkan warna biru adalah rata-rata waktu pembersihan sisa-sisa tanah yang 

lengket pada alat, dan yang warna kuning adalah rata-rata waktu pindah (moving) 

traktor. Dari pengambilan data dilapang saat setelah hujan dapat diketahui bahwa 

rata-rata waktu pelubangan adalah 107.66 detik, untuk rata-rata waktu 

pembersihan sisa-sisa tanah sekitar 68,03 detik, sedangkan rata-rata waktu moving 

traktor hanya 22,33 detik.  

Grafik dibawah ini adalah grafik waktu pembuatan lubang, pembersihan, 

dan waktu pindah (moving) oleh traktor saat sebelum hujan. Hal ini terlihat ada 

perbedaan pada waktu pelubangan dan pembersihan sisa – sisa tanah. Pada saat 

sebelum hujan (kering) memerlukan waktu yang lebih lama saat melakukan 

pelubangan. Akan tetapi lebih mudah saat melakukan pembersihan sisa – sisa 
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tanah, karena tanahnya lebih keras, dan tidak lengket, jika dibandingkan 

penelitian saat setelah hujan. 
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Grafik 3. Perbandingan waktu pelubangan, pembersihan, dan moving traktor 

sebelum hujan.  

Grafik 2 ini pada dasarnya hampir sama dengan grafik 1 yaitu pada 

waktu pelubangan sebelum musim hujan (lampiran 2) terlihat memerlukan waktu 

yang lebih lama, daripada waktu pembersihan sisa - sisa tanah, dan waktu moving. 

Adapun setelah dilakukan pengukuran diatas dapat diketahui bahwa lamanya 

waktu pelubangan, pembersihan, dan moving traktor dipengaruhi oleh kadar air 

tanah dan pengalaman operator yang mengoperasikan traktor. Tanah tempat 

penelitian di Desa Karang Widoro, Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini 

mempunyai kadar air 0,505 – 0,527 saat musim hujan, dan antara 0,326 – 0,352 

sebelum musim hujan.  

Untuk mengetahui berapa besarnya perbandingan rata-rata waktu 

pembuatan lubang tanam, pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket, serta waktu 

pindah dari lubang satu ke lubang yang lainnya (moving) yang dilakukan oleh 
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traktor dan alat pembuat lubang tanam saat sebelumhujan dapat dilihat sebagai 

berikut : 
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Grafik 4. Perbandingan rata-rata waktu pelubangan, pembersihan & moving. 

Pengambilan dan pengolahan data dilapang saat sebelum hujan diketahui 

bahwa rata-rata waktu pelubangan adalah 154,33 detik, untuk rata-rata waktu 

pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat pembuat lubang tanam sekitar 

35,22 detik, sedangkan rata-rata waktu pindah (moving) traktor 12,14 detik.  

b) Konsumsi Bahan Bakar 

Konsumsi bahan bakar merupakan banyaknya bahan bakar yang 

diperlukan atau yang habis digunakan pada saat melakukan suatu usaha dalam 

satuan waktu tertentu. Penentuan nilai bahan bakar dilakukan dengan cara 

mengukur volume bahan bakar yang terpakai dibagi dengan waktu yang 

diperlukan. Nilai kebutuhan bahan bakar dinyatakan dalam satuan waktu (ml/detik 

atau liter per menit). Penentuan nilai kebutuhan bahan bakar dilakukan dengan 

menggunakan fuel meter dan stopwatch.  
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Data konsumsi bahan bakar total, dan waktu saat traktor melakukan 

proses pelubangan, pembersihan, dan moving yang diperoleh, kemudian dapat 

kami hitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

Fc =   
T

BB        ......................................................................(7) 

Keterangan :   

  Fc :  Konsumsi bahan bakar (ml/det) 

  BB :  Volume bahan bakar pada fuel meter (ml) 

  T    :  Waktu yang diperlukan (det) 

Hasil pengukuran volume konsumsi bahan bakar pada fuel meter setelah 

musim hujan dapat dilihat pada (Lampiran 3). Berdasarkan pengukuran tersebut 

dapat diketahui bahwa untuk melakukan pekerjaan membuat lubang tanam setelah 

musim hujan, total konsumsi bahan bakar selama 1 jam 31 menit 51 detik adalah 

787 ml, dengan perincian sebagai berikut, konsumsi bahan bakar untuk 

pelubangan = 443 ml, pembersihan = 230,5 ml, moving = 112,5 ml.  

Sedangkan hasil pengukuran volume konsumsi bahan bakar saat 

membuat lubang tanam sebelum musim hujan, didapatkan data total konsumsi 

bahan bakar selama 1 jam 25 menit 57 detik adalah 874 ml (Lampiran 4).  

Sehingga dari data-data penelitian diatas, dapat kita ketahui besarnya 

konsumsi bahan bakar (Fc) adalah sebagai berikut : 

Fc =   147.0
5347

787 ml

T

BB
(ml/det) setelah musim hujan 

   Fc =   169.0
5175

874 ml

T

BB
(ml/det) sebelum musim hujan 
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Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan besarnya konsumsi bahan 

bakar (Fc) pada lahan setelah musim hujan adalah 0,147 (ml/det), sedangkan pada 

lahan sebelum hujan adalah 0,169. Hasil perhitungan konsumsi bahan bakar (Fc) 

keduanya tidak terlalu berbeda jauh.  

Untuk lebih jelasnya hasil pengukuran volume konsumsi bahan bakar 

pada fuel meter dapat dilihat pada (Lampiran 3). Berikut ini ditampilkan grafik 

konsumsi bahan bakar.  
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Grafik 5. Perbandingan konsumsi bahan bakar setelah musim hujan 

Konsumsi bahan bakar terbesar digunakan pada waktu melakukan 

pelubangan, sedangkan konsumsi bahan bakar terendah pada waktu moving 

operator, karena jarak tanamnya pada penelitian ini tidak terlalu jauh / sesuai 

dengan kondisi aktual jarak tanam di lahan, yaitu hanya berjarak 3 m dari lubang 

satu ke lubang yang lainnya. Mengapa pada waktu moving tetap mengeluarkan 

bahan bakar, hal ini dikarenakan moving traktor tidak bisa seperti manusia yang 
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bisa berpindah dalam waktu yang singkat, juga karena banyaknya akar-akar 

tanaman yang cukup menyulitkan operator untuk berpindah.  

Grafik konsumsi bahan bakar saat pelubangan lebih tinggi daripada saat 

pembersihan, dan moving. Hal ini dapat dimaklumi, karena saat melakukan proses 

pembuatan lubang tanam, dan agar mendapatkan lubang tanam yang mempunyai 

ukuran diameter, dan kedalaman yang sesuai dengan ukuran lubang. Hal itulah 

yang membuat waktu pelubangan menjadi lebih lama dan tentunya berdampak 

pada semakin banyaknya konsumsi bahan bakar yang digunakan.  

Perbandingan rata-rata konsumsi bahan bakar saat pembuatan lubang 

tanam, pembersihan , dan moving traktor setelah hujan adalah sebagai berikut : 

  

 

 

 

  

 

 

 

Grafik 6. Perbandingan rata-rata konsumsi bahan bakar (ml) saat setelah hujan 

Grafik diatas ini mengambarkan perbandingan rata-rata konsumsi bahan 

bakar saat setelah hujan. Grafik batang yang berwarna merah adalah rata-rata 

banyaknya konsumsi bahan bakar (ml) saat pembuatan lubang tanam, sedangkan 

warna biru adalah rata-rata konsumsi bahan bakar saat pembersihan sisa-sisa 
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tanah, dan yang berwarna kuning adalah rata-rata banyaknya konsumsi bahan 

bakar saat pindah (moving) traktor.  

Grafik perbandingan rata-rata konsumsi bahan bakar yang habis terpakai 

saat penelitian setelah hujan dapat diketahui bahwa rata-rata banyaknya konsumsi 

bahan bakar (ml) pelubangan adalah 7,98 ml/lubang, untuk rata-rata konsumsi 

bahan bakar saat pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat pembuat 

lubang tanam ini sekitar 4,18 ml/lubang, sedangkan rata-rata banyaknya konsumsi 

bahan bakar saat pindah dari lubang satu ke lubang yang lain (moving) traktor 

adalah 2,07 ml/lubang. Banyaknya konsumsi bahan bakar sangat dipengaruhi oleh 

kondisi lahan, kadar air tanah, serta juga dari kemampuan operator dalam 

mengoperasikan traktor.  

Sebagai pembanding rata-rata konsumsi bahan bakar yang habis terpakai 

saat penelitian setelah hujan Berikut ini ditampilkan grafik perbandingan 

konsumsi bahan bakar saat sebelum hujan.Grafik konsumsi bahan bakar saat 

sebelum hujan hampir sama dengan saat setelah hujan yaitu terbesar saat 

pelubangan, kemudian pembersihan, dan yang terakhir saat moving traktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 7. Perbandingan konsumsi bahan bakar sebelum musim hujan.  
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Besarnya konsumsi bahan bakar dipengaruhi oleh kecepatan traktor, dan  

pembebanan. Pembebanan dalam hal ini adalah alat pembuat lubang tanam. 

Karena beberapa hal tersebut berpengaruh terhadap lamanya waktu pembuatan 

lubang tanam, dan tentu saja banyaknya konsumsi bahan bakar yang nantinya 

dipakai. Untuk lebih jelasnya perbandingan rata-rata konsumsi bahan bakar saat 

pembuatan lubang tanam, pembersihan, dan moving traktor sebelum hujan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 8. Perbandingan rata-rata konsumsi saat sebelum hujan. 

Grafik diatas ini mengambarkan perbandingan rata-rata konsumsi bahan 

bakar saat sebelum hujan, dari grafik diatas juga dapat diketahui bahwa dapat 

diketahui bahwa rata-rata banyaknya konsumsi bahan bakar (ml) pelubangan 

adalah 11,81 ml/lubang, untuk rata-rata konsumsi bahan bakar saat pembersihan 

sisa-sisa tanah yang lengket pada alat pembuat lubang tanam ini sekitar 2,25 

ml/lubang, sedangkan rata-rata banyaknya konsumsi bahan bakar saat pindah dari 

lubang satu ke lubang yang lain (moving) traktor adalah 1,79 ml/lubang 
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c) Ukuran Lubang (Diameter dan Kedalaman Lubang ) 

Ukuran Lubang apabila dilihat dari segi ukuran diameter serta dari segi 

kedalaman lubang galian yang dihasilkan, maka akan terlihat berbeda jauh antara 

hasil pelubangan dengan alat pembuat lubang tanam dan yang menggunakan 

cangkul.  

Hasil pembuatan lubang tanam terlihat sangat berbeda jauh dari segi 

ukuran lubang, serta dari keseragaman bentuk lubang yang dihasilkan. Hasil 

pelubangan oleh alat pembuat lubang tanam ini lebih menyerupai bentuk tabung 

dan sangat cocok untuk dijadikan lubang tanam. Sedangkan lubang tanam yang 

dihasilkan oleh cangkul tidak seragam, serta diameter dan kedalaman yang 

berbeda-beda mengakibatkan lubang yang dihasilkan oleh cangkul tidak bisa 

untuk ditanami pohon 

Berikut ini adalah sketsa perbandingan lubang yang dihasilkan oleh alat 

pembuat lubang tanam dengan lubang yang dihasilkan oleh cangkul.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Sketsa lubang yg                Gambar 2. Lubang yg dihasilkan cangkul 

dihasilkan oleh alat. 

Traktor dan alat pembuat lubang tanam mampu menghasilkan lubang 

sebanyak 27 lubang, dengan diameter berkisar antara 24,0 cm – 26,2 cm, dengan 
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diameter rata-ratanya adalah 25,4 cm saat musim kering, dan 25,6 cm saat musim 

hujan, sedangkan untuk kedalaman galian berkisar antara 29,0 – 30,0 cm, dengan 

rata-rata kedalaman galiannya adalah 29.4 cm saat musim kering, dan 29, 7 cm 

saat musim hujan. 

Untuk hasil pembuatan lubang menggunakan cangkul didapatkan jumlah 

lubang sebanyak 54 lubang untuk tanah sebelum musim kering, dan 60 lubang 

saat setelah hujan, dengan diameter lubang berkisar antara 35 cm- 55 cm, dengan 

rata–rata diameternya adalah 43, 75 cm saat musim kering, dan 50,78 cm saat 

musim hujan. Sedangkan untuk kedalaman galian berkisar antara 26  cm – 30 cm, 

dengan rata-rata kedalaman galian adalah 27,70 saat musim kering, dan 28,61 cm 

saat musim hujan. Sehingga dari perbandingan ukuran lubang diatas dapat 

disimpulkan bahwa alat pembuat lubang tanam lebih baik dari segi bentuk, ukuran 

dibandingkan lubang yang dibuat jika dibandingkan dengan cangkul.  

Hasil pelubangan yang dihasilkan antara alat pembuat lubang tanam ini 

terlihat jauh lebih bagus dan seragam setiap lubangnya, jika d ibandingkan dengan 

cangkul. Hal ini salah satu yang menyebabkan alat ini jauh lebih unggul, karena 

alat ini telah dirancang dan didesan, sehingga sesua dengan jenis tanaman yang 

akan ditanam. 

d) Kapasitas Kerja 

Kapasitas kerja dapat didefinisikan sebagai kemampuan alat untuk 

melakukan suatu pekerjaan dalam satu kali operasi. Wilkes (1990) mendefinisikan 

kapasitas suatu mesin pertanian sebagai laju mesin tersebut untuk mengerjakan 

lahan sesuai dengan fungsi atau manfaatnya dengan demikian dapat dikatakan 
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bahwa kapasitas kerja traktor tangan adalah kemampuan traktor tangan untuk 

bekerja di tanah/lahan dalam satu kali operasi.  

Kapasitas kerja didapatkan dengan membagi waktu yang diperlukan 

untuk mengolah lahan yang dinyatakan dalam satuan jam per hektar atau dapat  

dirumuskan sebagai : 

A

T
KK tot   

Keterangan.   

KK : Kapasitas kerja (jam/ha) 

Ttot : Waktu total pengolahan tanah (jam) 

A : Luasan lahan yang digarap (ha) 

Hasil perhitungan didapatkan 4 buah data, yaitu kapasitas kerja yang 

menggunakan alat pembuat lubang tanam, dan yang menggunakan cangkul pada 

lahan sebelum dan lahan setelah hujan, perhitungan kapasitas kerja alat pembuat 

lubang tanam dan cangkul dapat dilihat pada (lampiran 16).  

Adapun dari perhitungan dapat kita ketahui bahwa kapasitas kerja traktor 

roda dua yang digandengkan dengan alat pembuat lubang tanam pada saat 

sebelum hujan adalah 99,79 jam / ha, atau setara dengan 0,01 ha / jam, sedangkan 

kapasitas kerja alat pada lahan setelah hujan adalah  103,12 jam / ha, atau setara 

dengan 0,097 ha / jam. 

Sedangkan perhitungan kapasitas kerja dengan yang menggunakan 

cangkul pada saat sebelum hujan adalah 67,09 jam / ha, atau setara dengan 0,0149 

ha / jam, sedangkan pada lahan setelah hujan adalah 44,32 jam / ha, atau setara 

dengan 0,023 ha / jam. 
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e) Tingkat Efektifitas Alat Dibandingkan Dengan Menggunakan 

Cangkul. 

Alat pembuat lubang tanam ini pada awal mula pembuatannya 

diharapkan dapat ungul segala – galanya dibandingkan dengan cangkul, dan 

mempermudah petani dalam pembuatan lubang tanam, serta leb ih cepat dalam 

waktu pelubangan dan lebih murah nilai ekonominya, setelah dilakukan pengujian 

kinerja dan analisa finansial, ternyata alat ini sudah hampir sesuai dengan yang 

diharapkan. Akan tetapi hasil yang memuaskan didapatkan diakhir, contoh pada 

waktu awal pelubangan 1,5 jam pertama, terlihat bahwa manusia dengan 

cangkulnya lebih unggul, tetapi dengan asumsi kerja sehari adalah 8 jam kerja, 

maka alat pembuat lubang tanam ini lebih unggul segala-galanya, seperti bentuk 

pelubangan (diameter, kedalaman, dll) yang lebih bagus dan seragam sehingga 

sangat sesuai untuk segala jenis tanaman berdiameter besar, serta dalam 1 ha  

hanya memakan waktu kerja yang lebih sedikit, jika dibandingkan dengan 

mencangkul.  

Walaupun alat pembuat lubang tanam ini menurut (Irwan, 2008) 

mempunyai selip sebesar 24,21%. Seandainya alat ini dapat dikurangi selipnya, 

maka  alat ini akan jauh lebih unggul dari mencangkul dan kedepannya alat 

pembuat lubang tanam ini diyakini akan menjadi awal kemajuan mekanisasi 

pertanian di indonesia. 
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4.4  Analisa Grafik 

4.4.1    Traktor & Alat Pembuat Lubang Tanam 

4.4.1.1 Waktu Pelubangan, Pembersihan, & perpindahan (moving) alat 

pembuat lubang tanam. 

a) Waktu pelubangan oleh traktor sebelum & sesudah hujan  

Penelitian dan pengambilan data dilapang, maka didapatkan data 

perbandingan waktu pelubangan dengan memakai alat pembuat lubang tanam 

pada sebelum dan sesudah hujan (Lampiran 5). Berikut ini adalah grafik waktu 

pelubangan oleh traktor saat sebelum dan sesudah hujan.  
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Grafik 9. Perbandingan waktu pelubangan alat saat sebelum dan 

sesudah hujan. 

Grafik diatas yang berwarna merah menunjukkan waktu pelubangan 

sebelum hujan (kering), sedangkan warna biru adalah setelah hujan. Dari grafik 

dapat diketahui bahwa tanah sebelum hujan lebih sulit dan memerlukan waktu 

lama untuk pembuatan lubang tanam, jika dibandingkan dengan lahan setelah 

hujan. Hal ini disebabkan tanah liat yang kering agregatnya lebih kuat dan sulit 

ditembus oleh alat, sehingga mengakibatkan waktu pelubangan jadi lebih lama.  
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Untuk mengetahui apakah kedua perlakuan untuk pelubangan pada lahan 

sebelum hujan dan setelah hujan ini sama, maka digunakannlah uji statistika yaitu 

uji t test. uji t test adalah suatu program statistika yang banyak digunakan untuk 

menguji dua buah perlakuan (data) yang didapatkan dari hasil penelitian, apakah 

hasil dari kedua perlakuan itu sama atau berbeda, serta lebih baik mana dari kedua 

perlakuan tersebut. Dari hasil uji t test maka diketahui bahwa perlakuan yang 

paling baik adalah pelubangan saat setelah hujan.  

Untuk mengetahui berapa perbandingan rata-rata waktu pembuatan 

lubang tanam oleh traktor dan alat pembuat lubang tanam saat setelah dan 

sebelum hujan dapat dilihat sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 10. Perbandingan rata-rata waktu pelubangan saat setelah & 

sesudah hujan 

Grafik batang diatas memperlihatkan bahwa rata-rata waktu pembuatan 

lubang tanam oleh traktor dan alat pembuat lubang tanam tertinggi saat sebelum 

hujan yaitu 154,33 detik, sedangkan saat setelah hujan adalah 107,66 detik. Hal 
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ini dikarenakan saat sebelum hujan tanah lebih kuat dan keras sehingga 

menyulitkan alat pembuat lubang tanam ini dalam bekerja.  

b) Waktu pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat 

Dari penelitian dan pengambilan data dilapang, maka didapatkan data   

perbandingan waktu pembersihan sisa-sisa tanah memakai alat pembuat lubang 

tanam pada saat sebelum dan sesudah hujan (Lampiran 6). Untuk  lebih jelasnya 

akan ditampilkan grafik perbandingan  waktu pembersihan sisa – sisa tanah yang 

lengket pada alat pembuat lubang tanam. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 11. Perbandingan waktu pembersihan alat pada lahan sebelum & 

sesudah hujan. 

Dari tabel serta grafik hubungan antara waktu pembersihan alat sebelum 

dan sesudah hujan, terlihat bahwa waktu pembersihan sisa-sisa tanah yang 

menempel pada Alat pembuat lubang tanam lebih mudah dan cepat 

pembersihannya apabila bekerja pada lahan sebelum hujan (kering) dibandingkan 

pada lahan setelah hujan (basah) karena faktor tanah yang basah, mengakibatkan 

tanah setelah dilakukan pelubangan menjadi lengket pada ala t ini, sehingga 



73 
 

membutuhkan waktu yang lama untuk pembersihannya, jika dibandingkan pada 

lahan sebelum hujan (kering).  

Untuk mengetahui berapa perbandingan rata-rata waktu pembersihan 

sisa - sisa tanah yang lengket pada traktor dan alat pembuat lubang tanam saat 

setelah dan sebelum hujan dapat dilihat pada grafik batang sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 12.Perbandingan rata-rata waktu pembersihan sisa-sisa tanah yang 

melengket pada alat.  

Grafik batang diatas memperlihatkan bahwa rata-rata waktu 

pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat terbesar saat setelah hujan 

yaitu 67,88 detik. Hal ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa tanah 

yang mengandung banyak air menjadi lebih berat pada waktu proses pelubangan 

dan pengolahannya, jika dibandingkan pada lahan yang sama dengan kadar air 

yang lebih rendah (Hainim.1989).  
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c) Waktu Pindah Alat Pembuat Lubang Tanam (moving) 

Dari percobaan dan pengambilan data dilapang, maka didapatkan data 

perbandingan waktu pelubangan dengan memakai alat pembuat lubang tanam 

pada sebelum dan sesudah hujan (Lampiran 3).  

Waktu pindah dari lubang satu ke lubang yang lain (moving) operator 

saat sebelum dan setelah hujan tidak berbeda jauh, dikarenakan jarak dari satu 

lubang ke lubang yang lainnya adalah 3 m × 3 m sesuai dengan standar jarak 

tanam. Untuk lebih lengkapnya dibawah ini ditampilkan grafik moving traktor. 

Untuk mengetahui apakah kedua perlakuan untuk pembersihan sisa-sisa 

tanah yang melengket pada alat pembuat lubang tanam ini pada lahan sebelum 

hujan dan setelah hujan ini sama atau tidak, maka digunakannlah uji statistika 

yaitu uji t test. uji t test adalah suatu program statistika yang banyak digunakan 

untuk menguji dua buah perlakuan (data) yang didapatkan, apakah hasil dari 

kedua perlakuan itu sama atau berbeda, serta lebih baik mana dari kedua 

perlakuan tersebut. Dari hasil uji t test maka diketahui bahwa perlakuan yang 

paling baik adalah pembersihan sisa-sisa tanah saat sebelum hujan lebih baik dari 

saat setelah hujan. Karena saat setelah hujan tanah lebih keras sehingga tidak 

lengket pada alat pembuat lubang tanam ini.  

Kesimpulannya bahwa pembuatan lubang tanam saat sebelum hujan 

(kering) memerlukan waktu yang lebih lama saat proses pelubangan, tetapi lebih 

mudah saat pembersihan sisa - sisa tanah yang melengket pada alat, dan 

sebaliknya saat setelah hujan (basah) memerlukan waktu yang lebih cepat saat 
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proses pelubangan, tetapi lebih lama saat pembersihan sisa-sisa tanah yang 

melengket pada alat 

Untuk  lebih jelasnya berikut ini akan ditampilkan grafik perbandingan  

waktu pindah dari lubang satu ke lubang yang lain (moving) oleh traktor alat 

pembuat lubang tanam. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Grafik 13. Perbandingan moving traktor setelah & sebelum hujan 

Grafik terlihat bahwa waktu pindah dari lubang satu ke lubang yang lain 

(moving) traktor setelah dan sebelum hujan, memperlihatkan bahwa waktu pindah 

traktor setelah hujan lebih lama jika dibandingkan dengan waktu moving saat 

sebelum hujan. Hal ini dikarenakan saat setelah hujan tanah cendrung becek dan 

lebih berat, sehingga sangat menyulitkan operator ketika bergerak dari lubang satu 

ke lubang yang lainnya. Adapun jarak antar lubang tanam adalah 3 × 3 m sebagai 

standar pembuatan lubang tanam yang ideal untuk tanaman jati dan jenis tanaman 

berukuran besar lainnya. 
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Untuk mengetahui perbandingan rata-rata waktu pindah dari satu lubang 

ke lubang yang lain (moving) traktor dan alat pembuat lubang tanam saat setelah 

dan sebelum hujan dapat dilihat pada grafik batang sebagai berikut 
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Grafik 14. Perbandingan rata-rata waktu moving traktor. 

Grafik batang diatas memperlihatkan bahwa rata-rata waktu pindah 

traktor ini terbesar saat setelah hujan yaitu 22,33 detik sedangkan rata-rata waktu 

moving saat sebelum hujan yaitu 12,14 detik.  

4.4.1.2    Konsumsi bahan bakar saat pelubangan, pembersihan, & moving 

traktor. 

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa 

banyaknya konsumsi bahan bakar dari beberapa proses pembuatan lubang tanam, 

seperti saat pelubangan, pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat, serta 

waktu moving opertor. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan kami tampilkan pada 

waktu proses pembuatan lubang tanam, pembersihan, dan saat moving traktor 
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4.6.1.2.1 Konsumsi bahan bakar pada waktu pelubangan sebelum dan 

setelah  hujan. 

Dari percobaan dan pengambilan data dilapang, maka didapatkan data 

perbandingan konsumsi bahan bakar pada saat pelubangan setelah  hujan 

(Lampiran 8), dibawah ini adalah grafik yang terbentuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 15. Perbandingan konsumsi bahan bakar saat pelubangan oleh alat. 

Grafik konsumsi bahan bakar traktor saat pelubangan dapat diketahui 

bahwa konsumsi bahan bakar terbesar pada waktu traktor dan alat pembuat lubang 

tanam digunakan saat sebelum hujan (kering). Hal ini dikarenakan sebelum 

musim hujan, tanah cendrung keras, sehingga mengakibatkan alat pembuat lubang 

tanam memerlukan waktu yang lebih lama saat melakukan pelubangan, dan 

mengakibatkan konsumsi bahan bakar yang besar pada waktu digunakan musim 

kering, dibandingkan setelah hujan. Banyaknya konsumsi bahan bakar pembuatan 

lubang tanam saat sebelum hujan berkisar antara 3 ml-15,5 ml dengan rata-rata 

besarnya konsumsi bahan bakar adalah 11,81 ml, sedangkan banyaknya konsumsi 
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bahan bakar saat proses pelubangan setelah hujan berkisar antara 2 ml-13 ml 

dengan rata - rata konsumsi bahan bakar adalah 7,98 ml. 

Untuk mengetahui berapa besarnya perbandingan rata-rata konsumsi 

bahan bakar pada pembuatan lubang tanam oleh traktor dan alat pembuat lubang 

tanam saat setelah dan sebelum hujan dapat dilihat sebagai berikut 
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Grafik 16. Perbandingan rata-rata konsumsi bahan bakar (ml) saat 

pelubangan. 

Grafik perbandingan konsumsi bahan bakar saat pelubangan sebelum 

dan sesudah hujan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsumsi bahan bakar 

terbesar adalah saat pembuatan lubang tanam sebelum hujan. Hal ini dikarenakan 

saat sebelum hujan agregat tanah menjadi lebih kuat dan keras, sehingga 

menyulitkan alat pembuat lubang tanam dalam bekerja. Berbeda dengan saat 

setelah hujan tanah menjadi lebih lunak dan memudahkan dalam proses 

pelubangan. 
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4.4.1.2.2 Konsumsi bahan bakar saat pembersihan alat. 

Percobaan dan pengambilan data Konsumsi bahan bakar saat 

pembersihan alat pembuat lubang tanam (ml) pada tanah sebelum dan sesudah 

hujan, didapatkan data perbandingan konsumsi bahan bakar saat pembersihan alat 

setelah hujan (Lampiran 9). Untuk lebih jelasnya perbandingan konsumsi bahan 

bakar saat pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat 

 Berikut ini adalah grafik perbandingan konsumsi bahan bakar saat 

pembersihan alat pembuat lubang tanam (ml) pada tanah sebelum dan sesudah 

hujan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 17. Perbandingan konsumsi bahan bakar saat pembersihan alat (ml).  

Berbeda dari grafik – grafik sebelumnya, yang mengatakan bahwa 

konsumsi bahan bakar terbesar pada saat sebelum hujan. Pada grafik 

perbandingan konsumsi bahan bakar terlihat bahwa konsumsi bahan bakar saat 

pembersihan terbesar pada saat setelah hujan. Karena setelah hujan tanah lengket 

pada alat, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses pembersihan 
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sisa – sisa tanah yang lengket pada alat, sehingga kesimpulannya adalah waktu 

dan konsumsi bahan bakar berbanding lurus.  

Untuk mengetahui berapa besarnya perbandingan rata-rata konsumsi 

bahan bakar pada proses pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat 

pembuat lubang tanam saat setelah dan sebelum hujan dapat dilihat sebagai 

berikut 

  

 

 

 

  

 

 

 

Grafik 18. Perbandingan rata-rata konsumsi bahan bakar saat proses 

pembersihan (ml). 

Grafik batang Perbandingan rata-rata konsumsi bahan bakar saat proses 

pembersihan yang berwarna merah adalah rata-rata banyaknya konsumsi bahan 

bakar (ml) saat setelah hujan, sedangkan warna biru adalah rata-rata konsumsi 

bahan bakar saat penelitian sebelum hujan.Grafik batang perbandingan konsumsi 

bahan bakar pada proses pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat 

memperlihatkan bahwa rata-rata konsumsi bahan bakar traktor ini terbesar saat 

setelah hujan yaitu 4,18 ml sedangkan rata-rata konsumsi bahan bakar saat 

sebelum hujan yaitu 2,26 ml.  
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4.4.1.2.3.  Konsumsi Bahan Bakar saat pindah (Moving) Traktor 

Dari pengambilan data Konsumsi Bahan Bakar saat pindah (moving) 

Traktor dilapang, didapatkan data perbandingan waktu konsumsi bahan bakar 

traktor dan alat pembuat lubang tanam saat moving dapat dilihat pada 

(Lampiran7). 

Dari tabel perbandingan konsumsi bahan bakar saat moving traktor 

terlihat tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara saat pengambilan data 

sebelum dan sesudah hujan. Hal ini disebabkan jarak antar lubang tanam yang 

hanya 3 × 3 m, sehingga tidak memerlukan konsumsi bahan bakar yang terlalu 

besar. 

Grafik perbandingan waktu konsumsi bahan bakar traktor dan alat 

pembuat lubang tanam saat moving adalah sebagai berikut ini: 
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Grafik 19. Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar saat moving traktor saat 

sebelum & sesudah hujan. 

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya konsumsi bahan 

bakar saat pindah dari lubang satu ke lubang yang lain (moving) hampir sama 

antara ketika sebelum dan sesudah hujan, adapun yang membedakan kenapa 
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grafiknya tidak sama adalah karena banyaknya semak-semak, akar tanaman 

jati,dll yang mengakibatkan operator traktor tidak leluasa untuk berpindah dari 

satu lubang ke lubang yang lainnya.  

Untuk mengetahui berapa besarnya perbandingan rata-rata konsumsi 

bahan bakar pada proses pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat 

pembuat lubang tanam saat setelah dan sebelum hujan dapat dilihat sebagai 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik batang perbandingan konsumsi bahan bakar pada waktu 

moving. 

Grafik batang perbandingan konsumsi bahan bakar pada waktu moving 

traktor diatas ini terlihat bahwa rata-rata konsumsi bahan bakar traktor saat 

moving terbesar saat sebelum hujan yaitu 2,25 ml sedangkan rata-rata konsumsi 

bahan bakar saat setelah hujan yaitu 2,15 ml.  
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4.4.2 Petani Pencangkul 

Seperti pada pengambilan data oleh alat pembuat lubang tanam, maka 

prosedur pengambilan data untuk petani pencangkul ini juga sama, yaitu dicatat 

waktu saat proses pelubangan, pembersihan sisa-sisa tanah yang melengket pada 

cangkul, dan waktu moving petani. 

            a.  Data waktu pelubangan dengan menggunakan cangkul 

Pembuatan lubang tanam dengan mencangkul pada penelitian 1,5 jam 

awal sedikit lebih cepat daripada alat pembuat lubang tanam, karena hasil 

pelubangan dengan mencangkul kurang bagus, baik dari segi diameter, maupun 

kedalaman pelubangan. 

Berikut ini adalah pengambilan data dilapang, maka didapatkan data 

perbandingan waktu pelubangan dengan memakai cangkul pada saat sebelum dan 

sesudah hujan adalah sebagai berikut : 
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Grafik 20. Perbandingan waktu pembuatan lubang oleh petani saat sebelum & 

sesudah hujan. 

Grafik diatas dapat dibaca bahwa pembuatan lubang tanam memakai 

cangkul pada lahan sebelum hujan (kering) memerlukan waktu yang lebih lama 
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jika dibandingkan saat musim hujan. Hal ini dikarenakan agregat tanah lebih kuat 

sehingga menyulitkan cangkul petani untuk menembusnya. Adapun pada lubang 

ke 43 grafik warna merah turun drastis sampai menyentuh grafik yang biru adalah 

dikarenakan petani pencangkul setelah lubang ke 42 meminta waktu untuk 

istirahat. Sehingga pada lubang ke 43 petani itu kembali mendapatkan tenaga 

ekstra, sehingga waktu pelubangannya menjadi lebih cepat yaitu 57 detik. 

Pelubangan setelah hujan petani pencangkul meminta izin istirahat pada lubang ke 

39 selama 556 menit, sehingga pada lubang ke 40 waktu pelubangannya lebih 

cepat dari biasanya yaitu 38 menit. Adapun waktu terlama pembuatan lubang 

untuk tanah sebelum hujan adalah 101 pada lubang ke 54, sedangkan untuk tanah 

setelah hujan waktu pelubangan terlama pada lubang ke 49 dengan waktu 189 

detik. 

Untuk mengetahui rata-rata waktu pembuatan lubang tanam oleh petani 

pencangkul saat setelah dan sebelum hujan dapat dilihat seperti grafik dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 21. Perbandingan rata-rata waktu pelubangan oleh petani. 
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b. Data waktu pembersihan cangkul 

Penelitian dan pengambilan data dilapang, didapatkan data perbandingan 

waktu pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada cangkul pada saat sebelum 

dan sesudah hujan adalah sebagai berikut (Lampiran 11).  

Tabel pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada cangkul terdapat 

beberapa data yang kosong (nol), hal ini dikarenakan pada setiap pembuatan 

lubang tanam oleh petani, di setiap selesai pelubangan petani membersihkan 

cangkulnya, karena dari pengamatan kami setelah beberapa kali pelubangan, 

petani pencangkul baru melakukan pembersihan sisa-sisa tanah yang melengket 

pada cangkulnya. Hal ini dikarenakan gerakan ketika petani mencangkul mampu 

membuang tanah kesamping cangkul sehingga tanah tidak lengket pada cangkul. 
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Grafik 22. Perbandingan waktu pembersihan sisa-sisa tanah setelah & 

sebelum hujan. 

Adapun kenapa bentuk grafik ini berbeda dari grafik yang diatas adalah 

karena saat proses pembersihan sisa–sisa tanah yang lengket pada cangkul oleh 

petani. Ternyata tidak disetiap lubang petani melakukan pembersihan pada 

cangkul. Hal ini berbeda pada alat pembuat lubang tanam yang di setiap 
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lubangnya selalu harus dilakukan pembersihan. Pembuatan lubang tanam dengan 

mencangkul tidak disetiap lubang dilakukan pembersihan sisa-sisa tanah. Hal ini 

dikarenakan gerakan ketika petani mencangkul mampu membuang tanah 

kesamping cangkul sehingga tanah tidak lengket pada cangkul, berbeda apabila 

menggunakan alat pembuat lubang tanam yang disetiap pelubangan alat harus 

dibersihkan, karena tanah melengket pada alat dan apabila tidak dibersihkan alat 

pembuat lubang tanam ini akan sulit untuk digerakkan dan lebih berat sehingga 

menyulitkan operator dalam menjalankan.  

Proses pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada angkul yang 

ternyata tidak di setiap lubang dilakukan pembersihan, mengakibatkan grafik yang 

terbentuk kurang bagus. Maka untuk lebih jelasnya kami menampilkan dua buah 

grafik batang saat proses pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat saat 

sebelum dan sesudah hujan 

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan ditampilkan grafik waktu 

pembersihan sisa-sisa tanah setelah hujan oleh petani yang menggunakan cangkul.  
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Grafik 23. Perbandingan waktu pembersihan setelah hujan 
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Adapun sengaja kami tampilkan grafik berbentuk seperti ini adalah 

untuk memudahkan yang membaca grafik ini, dan karena waktu pembersihan 

sisa-sisa tanah yang lengket pada alat (cangkul) yang sangat kecil, apabila 

ditampilkan dalam bentuk grafik garis, kemungkinan tidak akan kelihatan dengan 

jelas. 

Waktu pembersihan sisa-sisa tanah cepat, hal ini dikarenakan jarak 

lubang tanam pada enelitian ini yaitu 3 × 3 m. Grafik terlihat bahwa waktu 

pembersihan sisa-sisa tanah berkisar antara 10 – 35 detik, pada grafik lubang ke 

39 terlihat paling tinggi dengan waktunya adalah 556 detik. Hal itu dikarenakan 

pada lubang ke 39, petani memutuskan untuk beristirahat, sehingga waktunya 

sangat lama yaitu 556 detik. 

Pada beberapa lubang ditemukan angka yang nol atau tidak ada waktu 

pembersihan sisa-sisa tanah. Hal ini dikarenakan gerakan ketika petani 

mencangkul mampu membuang tanah kesamping cangkul sehingga tanah tidak 

lengket pada cangkul. 
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Grafik 24. Perbandingan waktu pembersihan sebelum hujan 
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Grafik batang yang berwarna merah adalah waktu pelubangan setelah 

hujan. Adapun maksud dibedakan grafiknya agar dapat terlihat dengan jelas 

perbedaan diantara keduanya. Waktu moving petani lebih cepat,daripada waktu 

pelubangan, hal ini jelas dikarenakan jarak antara lubang satu dengan lubang yang 

lain sangat dekat yaitu 3 × 3 meter. Dari grafik terlihat bahwa waktu pembersihan 

sisa-sisa tanah berkisar antara 8 – 18 detik, pada grafik lubang ke 42 terlihat 

paling tinggi dengan waktunya adalah 556 detik. Hal itu dikarenakan pada lubang 

ke 42, petani memutuskan untuk beristirahat, sehingga waktunya sangat lama 

yaitu 556 detik.  

Pada beberapa lubang ditemukan angka yang nol atau tidak ada waktu 

pembersihan sisa-sisa tanah. Hal ini dikarenakan gerakan ketika petani 

mencangkul mampu membuang tanah kesamping cangkul sehingga tanah tidak 

lengket pada cangkul. 

Data waktu pembersihan sisa-sisa tanah memperlihatkan bahwa pada 

tanah sebelum hujan (kering) waktu pembersihan sisa-sisa tanah yang melengket 

pada cangkul lebih kecil, jika dibandingkan saat setelah hujan. Hal ini sesuai 

dengan literatur yang mengatakan bahwa tanah yang mengandung banyak air 

menjadi lebih berat pada waktu proses pelubangan dan pengolahannya, jika 

dibandingkan pada lahan yang sama dengan kadar air yang lebih rendah 

(Hainim.1989). 

c.   Data waktu moving petani 

Percobaan dan pengambilan data waktu moving petani dilapang, 

didapatkan data perbandingan waktu pelubangan dengan memakai alat pembuat 
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lubang tanam pada sebelum dan sesudah hujan (lampiran 12). Berikut ini adalah 

pengambilan data dilapang, maka didapatkan data perbandingan waktu moving 

oleh petani pencangkul pada saat sebelum dan sesudah hujan adalah sebagai 

berikut : 
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Grafik 25. Perbandingan waktu moving petani pencangkul. 

Grafik moving petani daiatas, terlihat bahwa antara saat setelah hujan 

dan yang sebelum hujan hampir sama, walaupun moving petani pada tanah setelah 

hujan lebih diatas / lama, hal ini dikarenakan tanah setelah hujan lebih berat dan 

sehingga agak sedikit menyulitkan petani ketika moving. Akan tetapi kalau 

dicermati lebih rinci, maka akan terlihat tidak adanya perbedaan yang terlalu 

signifikan diantara kedua perlakuan saat sebelum dan setelah hujan.  

Untuk mengetahui rata-rata waktu pindah dari lubang satu ke lubang 

yang lain (moving) oleh petani pencangkul saat setelah dan sebelum hujan dapat 

dilihat seperti grafik batang dibawah ini: 
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Grafik 26. Perbandingan rata-rata waktu moving petani pencangkul. 

Grafik batang perbandingan rata-rata waktu pindah dari lubang satu ke 

lubang yang lainnya (moving) tertinggi saat setelah hujan yaitu 7,38 detik, 

sedangkan saat sebelum hujan adalah 5,20 detik. Perbandingan waktu keduanya 

tidak berbeda signifikan. 

 

4.5. Analisa finansial Alat Pembuat Lubang Tanam 

Perhitungan analisa finansial alat pembuat lubang tanam didasarkan 

dengan beberapa asumsi, antara lain biaya tetap dan biaya tidak tetap (varible 

cost) yang berubah setiap waktunya. Perhitungan biaya tetap pada alat pembuat 

lubang tanam ini meliputi biaya pembuatan alat pembuat lubang tanam, biaya 

pembelian traktor roda dua, biaya penyusutan, dan biaya asuransi. Adapun 

besarnya biaya tetap adalah Rp 1.261/jam. Untuk biaya tidak tetap (variable cost) 

meliputi biaya pelumasan, biaya perawatan dan perbaikan alat, biaya bahan, biaya 

operator. Dari perhitungan didapatkan besarnya biaya tidak tetap (variable cost) 

adalah sebesar Rp 18.426, 5/jam  
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Hasil perhitungan analisa finansial alat pembuat lubang tanam ini pada 

penelitian setelah hujan, kami dapat ketahui bahwa harga satuan kerjanya adalah 

sebesar Rp 19.687, 5/jam (selip 24,21%) didapatkan biaya kerja per ha adalah Rp 

1.360.800. Akan tetapi jika diasumsikan selip pada alat hanya 10%, maka biaya 

kerja per ha adalah Rp1.146.600/ha, dan apabila selip dapat dibuat 0% maka biaya 

kerja per ha adalah Rp 1.031.625/ha (selip 0%). Adapun untuk lebih jelasnya 

rincian analisa finansial alat pembuat lubang tanam ini dapat dilihat pada 

(lampiran 22). 

Perhitungan analisa finansial pada saat sebelum hujan, didapatkan 

besarnya biaya tetap Rp 1.261/jam, dan biaya tidak tetap adalah Rp 18.804, 5/jam. 

Sehingga total besarnya harga satuan kerja adalah sebesar Rp 20.065, 5/jam. 

didapatkan biaya kerja per ha adalah Rp 1.386.927/ha. akan tetapi jika 

diasumsikan selip pada alat hanya 10%, maka biaya kerja per ha adalah 

Rp1.168.614/ha, dan apabila selip dapat dibuat 0% maka biaya kerja per ha adalah 

Rp 1.051.432/ha (selip 0%), sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila selip pada 

alat dapat dikurangi maka biaya kerja per ha alat pembuat lubang tanam 

berpenggerak traktor roda dua ini dapat lebih murah. Adapun untuk lebih jelasnya 

rincian perhitungan analisa finansial alat pembuat lubang tanam ini dapat dilihat 

pada (lampiran 23). 

 

4.6.   Kelayakan Alat Pembuat Lubang Tanam Berpenggerak Traktor RodaDua 

Walaupun alat pembuat lubang tanam ini mempunyai selip sebesar 

24,21%. Alat pembuat lubang tanam ini ternyata dapat menghasilkan lubang 
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tanam yang lebih bagus bentuknya dan seragam, jika dibandingkan dengan 

cangkul. 

Alat pembuat lubang tanam ini dapat juga digunakan untuk 

mempermudah operator dalam pembuatan lubang tanam, serta lebih cepat dalam 

waktu pelubangan dan lebih murah nilai ekonominya, setelah dilakukan pengujian 

kinerja dan analisa finansial.  

Alat pembuat lubang tanam ini dapat juga menjadi informasi, bahan 

studi bagi mahasiswa teknologi pertanian, pihak pengembang alat dan mesin 

pertanian dan pihak kehutanan serta pengusaha perkebunan berskala sedang 

hingga besar dalam mengembangkan tanaman yang memerlukan lubang tanam 

yang besar seperti jati, serta memudahkan para pengusaha perkebunan dalam 

menyiapkan lubang tanam secara cepat, mudah, hasil pelubangan yang baik dan 

dengan biaya pengeluaran lebih rendah 

Seandainya alat pembuat lubang tanam ini dapat dikurangi selipnya, 

maka  alat ini kedepannya diyakini akan jauh lebih unggul dari mencangkul, alat 

pembuat lubang tanam ini juga dapat menjadi informasi bagi mahasiswa teknologi 

pertanian, pihak pengembang alat dan mesin pertanian dan pihak kehutanan serta 

pengusaha perkebunan berskala sedang hingga besar dalam menyiapkan lubang 

tanam secara cepat dan dengan biaya pengeluaran yang lebih rendah.  

 

4.7. Asumsi Jumlah Total Lubang Tanam / Harinya Oleh Alat Pembuat 

Lubang Tanam Vs Cangkul. 

Penelitian pembuatan lubang tanam ini pada saat awal bekerjanya oleh 

alat pembuat lubang tanam hanya mampu menghasilkan sebanyak 27 lubang, 
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sedangkan cangkul adalah 60 lubang. Akan tetapi hal itu belum dapat dijadikan 

tolak ukur kalau cangkul lebih unggul.  

Buku ergonomi mengatakan bahwa jam kerja manusia sehari adalah 8 

jam per hari. Kemampuan kerja per jamnya antara manusia dan mesin terdapat 

perbedaan pada tingkat stabilitas/konstitensi kerja dalam 8 jam kerja akan terlihat, 

dimana apabila mesin semakin lama tetap konsisten, sedangkan apabila dengan 

manusia mencangkul, hasil kerja perjamnya akan berbeda dan cendrung menurun.  

Berikut ini ditampilkan data perbandingan jumlah lubang yang 

dihasilkan perjamnya antara alat pembuat lubang tanam dengan cangkul 

No Jam Ke Alat Pembuat Lubang Tanam Cangkul 

1 1,5 27 60 

2 3 27 27 

3 4,5 27 15 

4 6 27 9 

5 7 27 0 

Hasil Akhir Selesai 126 111 

Tabel diatas terlihat bahwa alat pembuat lubang tanam per jamnya tetap, 

hal ini berbeda dengan manusia yang menurun kemampuan kerja perjamnya. 

Jumlah lubang per jam yang dihasilkan antara alat pembuat lubang tanam dan 

cangkul tidak sama, sesuai dengan ergonomi manusia, bahwa manusia bekerja 

sehari adalah 8 jam dengan asumsi 7 jam kerja maksimim, dan 1 jam istirahat.  

Akan tetapi kemampuan kerja manusia berbeda setiap jamnya dan cendrung 

menurun apabila dipakai untuk kerja berat seperti mencangkul. Hal ini berbeda 

dengan mesin yang tidak mengenal capek, dan konstan. Alat pembuat lubang 

tanam ini dalam pengoperasiannya membutuhkan 2 orang tenaga kerja.  
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Berikut ini ditampilkan tabel kemampuan menghasilkan lubang tanam 

per jam antara alat pembuat lubang tanam dengan cangkul.  

No Jam Ke Alat Pembuat Lubang Tanam Cangkul 

1 1,5 27 60 

2 3 54 87 

3 4,5 81 102 

4 6 108 111 

5 7 126 111 

Hasil Akhir Selesai 126 111 

Untuk lebih jelasnya pembacaan table asumsi kemampuan menghasilkan 

lubang tanam per jam antara alat pembuat lubang tanam dengan cangkul, maka 

berikut ini ditampilkan grafik Perbandingan jumlah lubang yang dihasilkan 

perjamnya antara alat pembuat lubang tanam vs cangkul. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Grafik 27. Perbandingan jumlah lubang yang dihasilkan perjamnya antara alat 

pembuat lubang tanam Vs cangkul. 

Grafik perbandingan jumlah lubang yang dihasilkan perjamnya antara 

alat pembuat lubang tanam dengan cangkul.yang dihasilkan terlihat bahwa ketika 

awal kerja cangkul unggul jauh dibandingkan alat pembuat lubang tanam, akan 

tetapi dikhir kerja alat pembuat lubang tanam ini unggul dibandingkan cangkul. 
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Hal ini dikarenakan tenaga manusia dalam setiap jam kerjanya menurun yang 

disebabkan oleh keletihan, kelelahan, sehingga tidak bisa konsisten apabila 

dipakai untuk kerja berat seperti mencangkul. Berbeda dengan mesin yang dalam 

benerjanya stabil dan konstan, hanya mungkin dalam pengoperasian alat ini yang 

letih adalah operatornya, sehingga alat pembuat lubang tanam ini membutuhkan 2 

orang tenaga kerja dalam pengoperasiannya, satu operator untuk membuat lubang 

tanam, dan yang satunya untuk melakukan pembersihan sisa – sisa tanah yang 

lengket pada alat pembuat lubang tanam ini.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1 Uji Kinerja Alat Pembuat Lubang Tanam  

1. Data waktu dan konsumsi bahan bakar pembuatan lubang tanam oleh 

traktor, dan alat pembuat lubang tanam ini terbesar pada saat 

pelubangan, kemudian saat pembersihan sisa-sisa tanah, dan terakhir 

adalah waktu pindah (moving) traktor 

2. Pembuatan lubang tanam saat musim kering memakan waktu yang 

lama saat melakukan pelubangan, dibandingkan saat musim hujan. Hal 

ini dikarenakan saat musim hujan tanah cendrung lebih lunak, 

sehingga memudahkan saat pelubangan. Akan tetapi saat musim hujan 

memerlukan waktu yang lebih lama saat pembersihan sisa-sisa tanah 

yang melengket pada alat pembuat lubang tanam. 

3. Operator alat pembuat lubang tanam dalam jangka waktu sekitar 1,5 

jam mampu menghasilkan 27 lubang, sedangkan pencangkul mampu 

menghasilkan 60 lubang. Akan tetapi apabila dikonversikan dengan 

jam kerja 8 jam per hari, maka alat pembuat lubang tanam akan lebih 

unggul. 

4. Konsumsi bahan bakar saat pelubangan terbesar pada waktu sebelum 

musim hujan (kering). 

5. Pembuatan lubang tanam dengan mencangkul tidak disetiap lubang 

dilakukan pembersihan cangkul. Hal ini dikarenakan gerakan ketika 
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petani mencangkul mampu membuang tanah kesamping cangkul 

sehingga tanah tidak lengket pada cangkul, berbeda apabila 

menggunakan alat pembuat lubang tanam yang disetiap pelubangan 

alat harus dibersihkan, karena tanah melengket pada alat dan apabila 

tidak dibersihkan alat akan sulit untuk digerakkan dan lebih berat 

sehingga menyulitkan operator menjalankan.  

6. Jarak antar lubang tanam yang cocok untuk perkebunan adalah 3 × 3 

meter. 

7. Alat pembuat lubang tanam ini cocok pada jenis tanah berdebu, dan 

berpasir. 

5.1.2 Analisa finansial Alat Pembuat Lubang Tanam. 

1. Waktu 1,5 jam alat pembuat lubang tanam ini mampu menghasilkan 27 

lubang dengan selip 24,21%, dengan biaya kerja per ha adalah Rp 

1.360.800 (lampiran 17). Adapun biaya kerja per ha dapat lebih murah, 

jika selip pada alat dapat dikurangi.  

2. Analisa finansial alat pembuat lubang tanam ini dapat lebih murah, jika 

traktor yang digunakan selain buatan Yanmar, karena traktor ini 

harganya sangat mahal. 

 

5.2. Saran 

1. Alat pembuat lubang tanam hasil desain ini pada dasarnya sudah baik, 

akan tetapi aplikasi di lapang menjadi kurang maksimal, karena selipnya 

terlalu besar yaitu 24,21 %, diyakini dengan mengurangi selip, 
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kedepannya dapat meningkatkan kemampuan kerja alat pembuat lubang 

tanam ini. Adapun cara untuk dapat mengurangi selip adalah dengan 

menambahkan v – belt-nya menjadi 2 atau 3. Atau bisa juga dengan 

menganti v – belt dengan rantai. 

2. Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut dengan membandingkannya 

pada jenis tanah yang berbeda. Penelitian ini dilaksanakan pada jenis 

tanah inseptisol. 

3. Penelitian ini dapat diteliti pada operator traktor dan petani pencangkul 

yang sama, sehingga dapat diketahui perbedaan daya tahan operator 

tersebut. 

4. Penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut dari aspek ergonomi operator.  

5. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan membandingkan pada alat 

pembuat lubang tanam dengan jarak ulir yang lebih dekat, bagaimana 

hubungan dengan kecepatan pelubangan, ukuran lubang, dan lain 

sebagainya. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



99 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Arismunandar, W. dan Koichi Tsuda, 1993. Motor Diesel Putaran Tinggi. PT. 
Pradnya Paramita, Jakarta. 

 
Culpin Claude. 1981. Farm Machinery. Thenth Edition. Granada Publishing, 

London. 
Daryanto. 1987. Dasar-dasar Teknik Mobil, Penerbit Liberty, Yogyakarta.  
 

Hardjosentono, M, dkk. 1996. Mesin-mesin Pertanian, Bima Aksara, Jakarta. 
 

Harris Pearson Smith, dan Lambert Henry Wilkes, 1990. Mesin dan Peralatan 

Usaha Tani. Edisi keenam, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.  
 

Haryono, 1983. Mekanisasi Pertanian. C.V. Genep Jaya Baru Kerjasama dengan 
Pemerintah DKI Jakarta. 

 
Karyanto, E. 1986. Teknik Motor Diesel. CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.  
 

Kohar Irwanto. 1983. Ekonomi Enjiniring. Jurusan Keteknikan Pertanian. ITB 
Kuipers, H. 1983. Pengolahan Tanah. Bahan Kuliah Kursus Singkat Pengolahan 

Tanah, Universitas Brawijaya, Malang.  
 
Siswadhi. 1976. Teknik Budidaya Pertanian.  Departemen Mekanisasi 

Pertanian.  Fakultas Mekanisasi dan Teknologi Pertanian. IPB.  Bogor.  
 
Smith, H. P. dan Wilkes, L. H.  1990.  Mesin dan Peralatan Usaha Tani.  Edisi 

6 (terjemahan).  UGM Press. Yogyakarta 
 

Soedjatmiko. 1977. Percetakan Sawah dan Pengembangan Tanah Pertanian. 
Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan, Dept. Pertanian. Pasar Minggu. 
Jakarta 

 
Sularso dan Suga. 1997. Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin.  

Edisi 6 (terjemahan). Cetakan kesembilan. PT. Pradnya Paramita.  Jakarta.  
 
Trommelmans, J., 1993. Mesin Diesel : Prinsip-prinsip Mesin Diesel Untuk 

Otomotif, PT. Rosda Jayaputra, Jakarta. 
 

Wanders, A.A. 1983. Pengolahan Tanah Kering. Bahan Kuliah “Kursus Singkat 
Pengolahan Tanah”. Nuffic-Unibraw/LHW.  Malang. 

 

Wijanto, 1996. Memilih, Menggunakan, dan Merawat Traktor Tangan. PT 
Penebar Swadaya. Jakarta. 

 
 



100 
 

Lampiran 1.                                             
Tabel 1. Waktu total oleh alat pembuat lubang tanam setelah hujan (detik).  

 

No 

Waktu Waktu Total Kedalaman 

(m) 

Pelubangan Pembersihan Moving     (Det ik)  

1 74 30 - 104 0.29 

2 84 78 12 174 0.29 

3 55 71 33 159 0.29 

4 91 72 24 187 0.30 

5 52 78 17 147 0.29 

6 105 59 40 204 0.30 

7 88 65 15 168 0.29 

8 98 56 18 172 0.29 

9 80 87 20 187 0.30 

10 72 52 42 166 0.29 

11 108 58 27 193 0.30 

12 84 54 22 160 0.29 

13 97 68 25 190 0.30 

14 116 75 28 219 0.30 

15 74 62 12 148 0.29 

16 87 48 30 165 0.29 

17 116 57 20 193 0.29 

18 114 66 19 199 0.30 

19 105 68 18 191 0.29 

20 160 104 9 273 0.30 

21 157 64 19 240 0.30 

22 147 60 32 239 0.30 

23 171 92 19 282 0.30 

24 171 65 20 256 0.30 

25 136 85 34 255 0.30 

26 134 82 27 243 0.30 

27 131 81 21 233 0.30 

Total 2907 1837 603 5347 7.98 

Rata-rata 107.667 68.037 22.333 198.037 0.295 
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Lampiran 2. 

Tabel 2. Waktu total oleh alat pembuat lubang tanam saat sebelum hujan (detik). 

  Waktu Waktu Total Kedalaman (m) 

No Pelubangan Pembersihan Moving     (Detik)   

1 82 23 0 95 0,27 

2 93 27 6 116 0,27 

3 105 25 10 130 0.28 

4 96 29 11 125 0.29 

5 121 27 13 151 0.29 

6 112 37 8 147 0.28 

7 131 27 13 161 0.28 

8 142 31 17 180 0.26 

9 118 30 11 149 0.29 

10 141 41 10 182 0.29 

11 128 32 9 159 0.3 

12 151 37 9 187 0.3 

13 134 35 22 181 0.29 

14 162 41 16 209 0.29 

15 147 29 10 176 0.3 

16 181 34 10 215 0.29 

17 159 39 16 204 0.29 

18 184 33 16 223 0.29 

19 172 40 9 211 0.28 

20 197 31 13 231 0.3 

21 189 38 9 226 0.28 

22 202 37 11 240 0.3 

23 190 51 12 243 0.3 

24 221 42 25 278 0.3 

25 200 46 13 249 0.28 

26 207 40 16 253 0.29 

27 202 49 13 254 0.29 

Total 4167 951 328 5175 7.23 

Rata-rata 154.333 35.222 12.148 191.667 0.2892 
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Lampiran 3.  

Tabel 3. Konsumsi bahan bakar traktor setelah musim hujan (ml).  

 

No 

Konsumsi Bahan Bakar (ml)  

Pelubangan Pembersihan Moving 

1 2 3 0 

2 2 3 1.5 

3 4.5 2.5 2 

4 4 4 3 

5 5 4.5 1.5 

6 7 3.5 3.5 

7 7.5 4.5 2 

8 10 4.5 2 

9 8 4.5 1.5 

10 6.5 3 3 

11 8.5 3 1.5 

12 7.5 3 2 

13 8 3.5 2 

14 13 4 3 

15 6.5 4 1.5 

16 7.5 3.5 3.5 

17 7.5 4.5 1 

18 8.5 5 1 

19 10 4.5 1 

20 11 6 2 

21 11 5 3.5 

22 11 4 3 

23 14 4 1.5 

24 10 6 2.5 

25 11 6 3 

26 6 5 2.5 

27 8 5 1.5 

Total 215.5 113 56 

Rata-rata 7.98 4.18 2.16 
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Lampiran 4 

Tabel 4. Konsumsi bahan bakar traktor sebelum musim hujan (ml). 

  Konsumsi Bahan Bakar (ml) 

No Pelubangan Pembersihan Moving 

1 3 1.5 0 

2 4 1.5 1.5 

3 6.5 2 2 

4 8.5 1.5 2 

5 11 1.5 2 

6 8.5 1.5 1.5 

7 10 2.5 1.5 

8 10.5 1.5 2 

9 11 2 1.5 

10 11.5 2 2 

11 9.5 2 3 

12 10 2.5 2 

13 12 2 2 

14 13 2.5 1.5 

15 14 3 2 

16 14.5 3 1.5 

17 14.5 3.5 2 

18 15 3 2 

19 15.5 2.5 2 

20 14 2 1.5 

21 14.5 2.5 2 

22 15.5 2 1.5 

23 15.5 2.5 2.5 

24 13 2.5 1.5 

25 14 2.5 2 

26 14.5 3 2 

27 15.5 2.5 1.5 

Total 319 61 48.5 

Rata-rata 11.81 2.26 1.79 
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Lampiran 5. 

Tabel 5. Data perbandingan waktu pelubangan oleh traktor sebelum & sesudah hujan (detik).  

Lubang Setelah hujan Sebelum hujan 

1 74 82 

2 84 93 

3 55 105 

4 91 96 

5 52 121 

6 105 112 

7 88 131 

8 98 142 

9 80 118 

10 72 141 

11 108 128 

12 84 151 

13 97 134 

14 116 162 

15 74 147 

16 87 181 

17 116 159 

18 114 184 

19 105 172 

20 160 197 

21 157 189 

22 147 202 

23 171 190 

24 171 221 

25 136 200 

26 134 207 

27 131 202 

Total 2907 4167 

Rata-Rata 107,66 154,33 
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Lampiran 6. 

Tabel 6. Data perbandingan waktu pembersihan sisa tanah yang lengket pada alat (detik). 

No Setelah Hujan Sebelum Hujan 

1 30 23 

2 78 27 

3 71 25 

4 72 29 

5 78 27 

6 59 37 

7 65 27 

8 56 31 

9 87 30 

10 52 41 

11 58 32 

12 54 37 

13 66 35 

14 75 41 

15 62 29 

16 48 34 

17 57 39 

18 66 33 

19 66 40 

20 104 31 

21 64 38 

22 60 37 

23 92 51 

24 65 42 

25 85 46 

26 82 40 

27 81 49 

Total 1833 680 

Rata-Rata 67,88 25,18 
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Lampiran 7. 

Tabel 7. Data perbandingan waktu pindah (moving)  traktor pada lahan sebelum & 

sesudah hujan (detik). 

No Setelah hujan Sebelum hujan 

1 0 0 

2 12 6 

3 33 10 

4 24 11 

5 17 13 

6 40 8 

7 15 13 

8 18 17 

9 20 11 

10 42 10 

11 27 9 

12 22 9 

13 25 22 

14 28 16 

15 12 10 

16 30 10 

17 20 16 

18 19 16 

19 18 9 

20 9 13 

21 19 9 

22 32 11 

23 19 12 

24 20 25 

25 34 13 

26 27 16 

27 21 13 

Total 603 328 

Rata-Rata 22,33 12,14 
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Lampiran 8. 

Tabel 8 . Perbandingan konsumsi bahan bakar saat pelubangan (ml). 

  Konsumsi Bahan Bakar Pelubangan 
(ml) 

No Setelah hujan Sebelum hujan 

1 2 3 

2 2 4 

3 4.5 6.5 

4 4 8.5 

5 5 11 

6 7 8.5 

7 7.5 10 

8 10 10.5 

9 8 11 

10 6.5 11.5 

11 8.5 9.5 

12 7.5 10 

13 8 12 

14 13 13 

15 6.5 14 

16 7.5 14.5 

17 7.5 14.5 

18 8.5 15 

19 10 15.5 

20 11 14 

21 11 14.5 

22 11 15.5 

23 14 15.5 

24 10 13 

25 11 14 

26 6 14.5 

27 8 15.5 

Total 215.5 319 

Rata-Rata 7.98 11.81 
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Lampiran 9. 

Tabel 9. Konsumsi bahan bakar saat pembersihan oleh alat pembuat lubang tanam (ml).  

 

No 

Konsumsi Bahan Bakar Pembersihan (ml)  

Setelah hujan Sebelum hujan  

1 3 1.5 

2 3 1.5 

3 2.5 2 

4 4 1.5 

5 4.5 1.5 

6 3.5 1.5 

7 4.5 2.5 

8 4.5 1.5 

9 4.5 2 

10 3 2 

11 3 2 

12 3 2.5 

13 3.5 2 

14 4 2.5 

15 4 3 

16 3.5 3 

17 4.5 3.5 

18 5 3 

19 4.5 2.5 

20 6 2 

21 5 2.5 

22 4 2 

23 4 2.5 

24 6 2.5 

25 6 2.5 

26 5 3 

27 5 2.5 

Total 113 61 

Rata-Rata 4.18 2.25 
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Lampiran 10. 

Tabel 10. Konsumsi bahan bakar saat moving traktor (ml). 

 

No 

Konsumsi Bahan Bakar Waktu Moving (ml)  

Setelah Hujan Sebelum Hujan  

1 - - 

2 1.5 1.5 

3 2 2 

4 3 2.5 

5 1.5 2 

6 3.5 1.5 

7 2 1.5 

8 2 2 

9 1.5 3 

10 3 2 

11 1.5 3 

12 2 2.5 

13 2 2 

14 3 3 

15 1.5 2 

16 3.5 2.5 

17 1 2 

18 1 2.5 

19 1 2 

20 2 1.5 

21 3.5 2 

22 3 3 

23 1.5 2.5 

24 2.5 3 

25 3 2 

26 2.5 2.5 

27 1.5 2.5 

Total 56 58.5 

Rata-Rata 2.15   2.25 
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Lampiran 11. 

Tabel 11. Waktu total oleh cangkul saat setelah hujan (detik).  

  Waktu (detik)   

No Pelubangan Pembersihan Moving 
Waktu Total 

(det) 

1 48 0 0 48 

2 29 0 2 31 

3 44 13 2 59 

4 39 0 3 42 

5 54 14 2 70 

6 63 0 2 65 

7 42 13 2 57 

8 41 14 6 61 

9 52 11 7 70 

10 43 22 5 70 

11 35 0 9 44 

12 50 22 5 77 

13 43 0 3 46 

14 38 23 3 64 

15 43 0 3 46 

16 85 24 5 114 

17 53 41 9 103 

18 62 0 6 68 

19 54 21 6 81 

20 52 0 9 61 

21 65 26 9 100 

22 48 29 13 90 

23 60 0 10 70 

24 66 24 4 94 

25 48 24 7 79 

26 64 14 6 84 

27 52 21 8 81 

28 53 14 8 75 

29 61 10 8 79 

30 66 14 12 92 

31 81 0 14 95 

32 82 17 15 114 

33 68 23 10 101 

34 101 0 11 112 

35 76 21 14 111 

36 71 32 14 117 
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37 43 0 8 51 

38 72 0 13 85 

39 71 556 7 634 

40 38 0 8 46 

41 46 14 7 67 

42 49 15 6 70 

43 75 0 8 83 

44 54 19 9 82 

45 95 21 8 124 

46 66 0 7 73 

47 58 27 9 94 

48 81 13 11 105 

49 75 28 10 113 

50 85 28 8 121 

51 70 10 8 88 

52 96 35 8 139 

53 67 0 8 75 

54 49 0 9 58 

55 69 23 8 100 

56 49 15 4 68 

57 54 0 6 60 

58 83 0 6 89 

59 58 0 6 64 

60 65 0 9 74 

Total 3600 1291 443 5334 

Rata-rata 60 21.51666667 7.383333333 88,9 
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Lampiran 12. 

Tabel 12. Waktu total oleh cangkul saat sebelum hujan (detik).  

 Waktu  

No Pelubangan Pembersihan Moving Waktu (detik) 

1 58 0 0 
 

58 

2 71 0 2 
 

73 

3 79 0 2 
 

81 

4 83 0 2 
 

85 

5 65 11 2 
 

78 

6 78 0 3 
 

81 

7 98 8 3 
 

109 

8 74 0 5 
 

79 

9 84 8 5 
 

97 

10 91 9 4 
 

104 

11 82 0 6 
 

88 

12 98 11 3 
 

112 

13 84 0 4 
 

88 

14 102 0 3 
 

105 

15 89 13 4 
 

106 

16 97 9 5 
 

111 

17 123 0 6 
 

129 

18 100 0 4 
 

104 

19 108 12 4 
 

124 
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20 131 0 5 
 

136 

21 113 0 6 
 

119 

22 122 0 8 
 

130 

23 105 17 4 
 

126 

24 118 0 5 
 

123 

25 131 0 6 
 

137 

26 112 0 5 
 

117 

27 134 19 7 
 

160 

28 145 14 5 
 

164 

29 123 11 5 
 

139 

30 156 10 7 
 

173 

31 123 12 5 
 

140 

32 146 13 6 
 

165 

33 167 7 8 
 

182 

34 145 0 5 
 

150 

35 172 0 6 
 

178 

36 131 14 6 
 

151 

37 142 9 8 
 

159 

38 168 0 5 
 

173 

39 129 0 6 
 

135 

40 136 0 5 
 

141 

41 157 0 9 
 

166 
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42 189 556 3 
 

748 

43 72 0 5 
 

77 

44 77 0 6 
 

83 

45 89 11 6 
 

106 

46 114 0 8 
 

122 

47 130 0 9 
 

139 

48 119 18 5 
 

142 

49 145 0 7 
 

152 

50 127 0 6 
 

133 

51 134 13 7 
 

154 

52 147 0 7 
 

154 

53 138 10 5 
 

153 

54 146 13 8 
 

154 

 

Total 
6297 815 281 

 

7393 

 

Rata-Rata 
116.6111111 15.37735849 5.203703704 

 

136.9074 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Lampiran 13. 

Tabel 13. Data waktu petani melakukan pelubangan (detik).  

No Setelah hujan Sebelum hujan 

1 48 58 

2 29 71 

3 44 79 

4 39 83 

5 54 65 

6 63 78 

7 42 98 

8 41 74 

9 52 84 

10 43 91 

11 35 82 

12 50 98 

13 43 84 

14 38 102 

15 43 89 

16 85 97 

17 53 123 

18 62 100 

19 54 108 

20 52 131 

21 65 113 

22 48 122 

23 60 105 

24 66 118 

25 48 131 

26 64 112 

27 52 134 

28 53 145 

29 61 123 
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30 66 156 

31 81 123 

32 82 146 

33 68 167 

34 101 145 

35 76 172 

36 71 131 

37 43 142 

38 72 168 

39 71 129 

40 38 136 

41 46 157 

42 49 189 

43 75 72 

44 54 77 

45 95 89 

46 66 114 

47 58 130 

48 81 119 

49 75 145 

50 85 127 

51 70 134 

52 96 147 

53 67 138 

54 49 146 

55 69   

56 49   

57 54   

58 83   

59 58   

60 65   
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Lampiran 14. 

Tabel 14. Data waktu pembersihan sisa tanah yang lengket pada tanah (detik).  

No Setelah hujan Sebelum hujan 

1  0 0 

2  0 0 

3 13 0  

4  0  0 

5 14 11 

6  0  0 

7 13 8 

8 14  0 

9 11 8 

10 22 9 

11  0  0 

12 22 11 

13  0  0 

14 23  0 

15  0 13 

16 24 9 

17 41  0 

18  0  0 

19 21 12 

20  0  0 

21 26  0 

22 29  0 

23  0 17 

24 24  0 

25 24  0 

26 14 0 

27 21  19 

28 14 14 

29 10  11 
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30 14 10 

31  0 12  

32 17 13 

33 23 7 

34  0  0 

35 21  0 

36 32 14 

37  0 9 

38  0  0 

39 556 ( istirahat)  0 

40  0  0 

41 14  0 

42 15 556(istirahat) 

43  0  0 

44 19  0 

45 21 11 

46  0  0 

47 27  0 

48 13 18 

49 28  0 

50 28  0 

51 10 13 

52 35  0 

53  0 10 

54 23 13  

55  0   

56 16   

57  0   

58 9   

59  0  

60 21   
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Lampiran 15. 

Tabel 15. Data waktu moving petani (detik). 

No setelah hujan sebelum hujan 

1 0 0 

2 2 2 

3 2 2 

4 3 2 

5 2 2 

6 2 3 

7 2 3 

8 6 5 

9 7 5 

10 5 4 

11 9 6 

12 5 3 

13 3 4 

14 3 3 

15 3 4 

16 5 5 

17 9 6 

18 6 4 

19 6 4 

20 9 5 

21 9 6 

22 13 8 

23 10 4 

24 4 5 

25 7 6 

26 6 5 

27 8 7 

28 8 5 

29 8 5 
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30 12 7 

31 14 5 

32 15 6 

33 10 8 

34 11 5 

35 14 6 

36 14 6 

37 8 8 

38 13 5 

39 7 6 

40 8 5 

41 7 9 

42 6 3 

43 8 5 

44 9 6 

45 8 6 

46 7 8 

47 9 9 

48 11 5 

49 10 7 

50 8 6 

51 8 7 

52 8 7 

53 8 5 

54 9 8 

55 8   

56 4   

57 6   

58 6   

59 6   

60 9   
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Lampiran 16. 

PERHITUNGAN KAPASITAS KERJA ALAT PEMBUAT LUBANG TANAM  

Kapasitas Kerja.  

A

T
KK tot   

Dimana : 

KK : Kapasitas kerja (jam/ha) 

Ttot : Waktu total pengolahan tanah (jam) 

A : Luasan lahan yang digarap (ha) 

 

1. Kapasitas kerja traktor & alat pembuat lubang tanam. 

a) Setelah Hujan 

KK =
ha

ik

0144,0

det5347
 

       = 371.319,44 det/ha 

KK = 103,12 jam/ha 

KK =  0,097 ha/jam 

Jadi kapasitas kerja alat pembuat lubang tanam ini setelah hujan adalah 

103,12 jam/ha, atau setara dengan 0,097 ha/jam. 

 

b) Sebelum Hujan 

KK =
ha

ik

0144,0

det5175
 

= 359.375 det/ha 

KK = 99,79 jam/ha. 

KK = 0,01 ha/jam 
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Jadi kapasitas kerja alat pembuat lubang tanam ini sebelum hujan adalah 

99,79 jam/ha, atau setara dengan 0,01 ha/jam. 

2. Kapasitas kerja dengan mencangkul 

a) Setelah Hujan 

KK =
ha

ik

0342,0

det5334
 

= 156.345,02 det / ha 

KK = 43,32 jam/ha 

KK = 0,023 ha/jam 

Jadi kapasitas kerja dengan mencangkul setelah hujan adalah 44,32 

jam/ha, atau setara dengan 0,023 ha/jam. 

b) Sebelum Hujan 

KK =
ha

ik

0306,0

det7393
 

= 241.601,30 det/ha 

KK = 67,09 jam/ha 

KK = 0,0149 ha/jam 

Jadi kapasitas kerja dengan mencangkul sebelum hujan adalah 67,09 

jam/ha, atau setara dengan 0,0149 ha/jam. 
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Lampiran 17. 

Uji t dari data waktu pembuatan lubang oleh alat.  

Significance level (%) : 5 

Summary statistic: 

Variable  Observation Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Setelah hujan 27 52.000 171.000 107.667 33.725 

Sebelum hujan 27 82.000 221.000 154.333 39.820 

 

t-test untuk 2 sampel 

95% dari harga rata-rata terletak pada batas : - 1,96 Sx dan + 1,96 Sx 

 ( -66.818 , -26.515 ) 

 

Difference -46.667 

t hit -4.647 

t tabel 2.007 

DF 52 

p-value <0.0001 

alpha 0.05 

 

Keterangan : 

Tolak hipotesis H0,ini berarti bahwa perlakuan B (sebelum hujan) memberikan 

hasil yang berbeda sangat nyata dengan perlakuan A.  

 

t hit < t tabel ,maka dikatakan perlakuan B lebih baik dari perlakuan A.  

Disebabkan nilai p-value lebih rendah dari nilai alpha=0.05. Maka hipotesis nol 

(Ho) ditolak, dan terima hipotesis alternative H1 

 

 

Bila hipotesis nol benar, maka kedua proses itu sama. Penolakan Ho 

mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternative H1. (Walpole, edisi ke-3). 
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Lampiran 18. 

Uji t dari data pembersihan sisa-sisa tanah yang lengket pada alat.  

Significance level (%) : 5 

Summary statistic: 

Variable  Observation Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Setelah hujan 27 30.000 104.000 67.889 15.253 

Sebelum hujan 27 13.000 41.000 25.185 7.264 

 

 

 t-test untuk 2 sampel 

95% dari harga rata-rata terletak pada batas : - 1,96 Sx dan + 1,96 Sx 

 ( -66.818 , -26.515 ) 

 

Difference 42.704 

t hit 14.783 

t tabel 2.056 

DF 52 

p-value <0.0001 

alpha 0.05 

 

Keterangan : 

Tolak hipotesis H0,ini berarti bahwa perlakuan A memberikan hasil yang berbeda 

sangat nyata dengan perlakuan B. 

 

t hit < t tabel ,maka dikatakan perlakuan A lebih baik dari perlakuan B.  

Disebabkan nilai p-value lebih rendah dari nilai alpha=0.05. Maka hipotesis nol 

(Ho) ditolak, dan terima hipotesis alternative H1 

Bila hipotesis nol benar, maka kedua proses itu sama. Penolakan Ho 

mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternative H1. (Walpole, edisi ke-3) 
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Lampiran 19. 

Uji t dari data waktu pindah (moving) traktor. 

Significance level (%) : 5 

Summary statistic: 

Variable  Observation Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Setelah hujan 27 0.000 42.000 22.333 9.298 

Sebelum hujan 27 0.000 25.000 12.148 4.857 

 

t-test untuk 2 sampel 

95% dari harga rata-rata terletak pada batas : - 1,96 Sx dan + 1,96 Sx 

 ( 6.309 , 14.061 ) 

 

Difference 10.185 

t hit 5.401 

t tabel 2.056 

DF 52 

p-value <0.0001 

alpha 0.05 

 

Keterangan : 

Tolak hipotesis H0,ini berarti bahwa perlakuan A memberikan hasil yang berbeda 

sangat nyata dengan perlakuan B. 

 

t hit < t tabel ,maka dikatakan perlakuan A lebih baik dari perlakuan B.  

Disebabkan nilai p-value lebih rendah dari nilai alpha=0.05. Maka hipotesis nol 

(Ho) ditolak, dan terima hipotesis alternative H1 

 

Bila hipotesis nol benar, maka kedua proses itu sama. Penolakan Ho 

mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternative H1. (Walpole, edisi ke-3). 
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Lampiran 20.   

Spesifikasi Traktor Tangan (Motor penggerak). 

Tipe Kendaraan roda dua 

Mesin 

Model 
Tipe 

Jumlah silinder 
Diameter silinder 
Sistem start 

Tenaga kontinyu 
Maksimum putaran 

Tenaga maksimum 
Isi minyak pelumas 
Jenis minyak pelumas 

Sistem pelumasan 
Jenis bahan bakar 

Isi tangki bahan bakar 
Sistem pendingin 
Berat 

 

 

TF105-ML 
Horizontal, pendingin air, 4 langkah 

1 (satu) 
88 X 96 mm 
Engkol 

10 DK / 7.4 kW 
2200 rpm 

11.0 DK / 8.1 kW 
2.8 L 
SAE 30 

Pelumas paksa dengan katup regulator hidrolik 
Solar dengan kualitas baik 

11 L 
Radiator 
102.5 

Transmisi 

Tipe 

Kopling 
Kecepatan 
Rem 

Sistem kemudi 
            PTO 

 
V-belt dan pulley 

Disk  
Maju (3) / mundur  
Disk brake 

Langsung 
L (low) dan H (high) 

Roda 

Roda penggerak/ Roda 
penyangga 
Diameter roda 

Corak telapak roda 
Alur/trek 

 

Dua buah 
 
60 cm 

telapak reguler 
satu alur 
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Lampiran 21.  

Spesifikasi Unit Mesin Penggali Lubang Tanam. 

 

Nama Bagian Alat Keterangan 

Kelompok Kerangka  

 

Besi Plat 

Pilo Blok 
Baut 

Mur 
Ring 
 

 
 
Tebal 1,2 cm x 25cm x 46cm 

UCF Ø 2,5 cm, 2 buah 
10 buah 

10 buah 
10 buah 

Kelompok Gear Box 

 

Differential (gardan) 

Besi plat 
Pilo Blok 
Poros Bergigi Lurus 

Poros Polos 
Roda Gigi 

Roda Gigi Lurus 
Bantalan (bearing) 
Baut 

Mur 
ring 

 

 

 
Hijet 55, 1 buah 

Tebal 1 cm x 30cm x 30cm 
UCF Ø 2,5 cm 1 buah 
Ø 2,5cm, 2 buah, panjang 45 cm 

Ø 2,5 cm, 2 buah, panjang 9 cm 
Ø 12 cm, 32 gigi 

Ø 3,5 cm, 12 gigi 
Ø 2,5 cm 2 buah 
15 buah 

15 buah 
15 buah 

Kelompok Mata Bor 

 

Besi pipa 

Besi Plat 
Besi Poros 

Baut 
Mur 
Ring 

 

 
 
Ø 3cm, panjang 35cm 

0,3cm, diameter 34,5cm, 6 buah 
Ø 3cm, 2 buah 

3 buah 
3 buah 
3 buah 

 

Pedal Kendali 

Besi Siku 
Besi kawat 

Baut 
Mur 
Ring 

 

 
 

30cm x 30cm x 95cm 
Ø 0.5 cm, panjang 40cm 

2 buah 
2 buah 
2 buah 
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Lampiran 22. 

ASUMSI – ASUMSI YANG DIPAKAI PADA PERHITUNGAN ANALISA 

FINANSIAL ALAT PEMBUAT LUBANG TANAM. 

 

Asumsi-asumsi 

1. Analisa biaya didasarkan harga yang berlaku pada saat penelitian, yaitu : 

 Harga solar per liter Rp 4.300,- 

 Harga oli mesin per liter Rp 20.000,-  

 Harga oli transmisi per liter Rp 30.000,- 

2.  Umur ekonomis traktor adalah 5 tahun. 

3.  Bunga modal yang digunakan disesuaikan dengan bunga bank yang berlaku 

pada saat penelitian yaitu sebesar 15 %. 

4.  Harga total traktor dan alat pembuat lubang tanam ini adalah Rp 33.500.000,- 

5.  Nilai sisa traktor dan alat pembuat lubangtanam adalah 10 % dari harga awal.  

6.  Jumlah jam kerja operator traktor adalah 8 jam, dengan rincian 7 jam kerja 

efektif, dan 1 jam untuk istirahat.  

7.  Gaji operator traktor adalah 100.000 / hari untuk 2 orang, jadi 1 orang 

mendapat 50.000 / hari. 

8.  Selip saat melakukan penelitian ini adalah 24,21% 
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Lampiran 23. 

PERHITUNGAN ANALISA FINANSIAL ALAT PEMBUAT LUBANG TANAM. 

 

1 unit Rotary Hand Traktor Merk Yanmar TF 105 ML 8,1 kWatt 

digandengkan dengan alat pembuat lubang tanam dengan seluruhnya adalah Rp 

33.500.000,. Asumsi nilai akhir penyusutan 10%, dan umur ekonomisnya adalah 

2000 jam (5 tahun). Besar interest (bunga modal) = 15% pertahun.  

Pertanyaannya Bagaimana perhitungan biaya kerja per jamnya?  

 

Diketahui  : Rotary hand traktor 9,5 PK buatan YANMAR 

  8,1kWatt =  (8,1) (1,341)    =  10,86 HP 

  Harga total traktor & alat lubang tanam  = Rp 32.000.000 

  Nilai Penyusutan 10% dari harga total  = 10% × Rp 

33.500.000  

        = Rp 3.350.000 

  Besar Interest (bunga modal)   = 15% per tahun 

 

Ditanya  : Hitung besarnya biaya kerja per jam setelah hujan?  

Jawab 

I.  Biaya Tetap (Fixed cost) 

a) Biaya Penyusutan 

Menggunakan metode garis lurus 
N

SP
D  

Besar biaya awal = Rp 33.500.000 

            000.030.6
5

000.350.3000.500.33
Rp

RpRp

N

SP
D / tahun 

b) Bunga Modal 

     
)000.500.33(%)15(

)()(

Rp

Pi
 

     I = Rp 5.025.000 / tahun 
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 Total Jumlah Biaya Tetap (BT) = Rp 6.030.000 + Rp 5.025.000  

       (BT) = 
8760

000.055.11Rp
 Rp 1.261 / jam 

Waktu kerja = 365 hari × 24 jam = 8.760 jam 

 

II.  Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 

a) Biaya Perbaikan (P) 

Karena Rotary hand traktor ini bekerja pada lahan yang kurang 

mendukung, maka factor penggalinya adalah 0,09. Sedangkan umur 

ekonomis alat adalah 10.000 jam (5 tahun) 

Jadi Biaya perbaikan (P) =
ekonomiumur

alattraktorawalBiaya &09,0
 

            (P) = jamRp
Rp

/5,301
000.10

)000.500.33()09,0(
  

      b) Biaya oli & Pelumas  

 Tenaga traktor 8,1 kWatt = 10,86 HP, sehingga : 

Oli Diesel   =
jam

Rp

300

)000.20()8,2()86,10(
 Rp 2.072 / jam  

Oli Transmisi  =
jam

Rp

900

)000.30()8,2()86,10(
 Rp 1.013 / jam  

c) Biaya Bahan Bakar 

Penelitian ini menghabiskan solar sebanyak 0,786 liter, dengan harga solar 

ketika kami melakukan penelitian adalah Rp 4.800 / Liter 

Bahan Bakar (Bb)  =
5347

)800.4()786,0( Rpliter
 0,705 / detik  

Jadi biaya bahan bakar (Bb) =  2.540 /jam  

d) Biaya Operator  = Rp 50.000 / 8 jam = Rp 6.250 / jam 

Jumlah operator adalah 2 × Rp 6.250 = Rp 12.500 

 

 Jadi Besarnya Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) adalah  

= Rp 301, 5 + Rp 2.072 + Rp 1.013 + 2.540 + Rp 12.500 
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= Rp 18.426, 5 / Jam 

 Besarnya Perhitungan Analisa Finansial Alat Pembuat Lubang Tanam 

adalah : 

Bpj =  BT + Total Biaya Tidak Tetap 

Bpj =  Rp 1.261 + Rp 18.426, 5 / jam 

Bpj =  Rp 19.687, 5 / jam 

 Jadi Total Besarnya Perhitungan Analisa Finansial Alat Pembuat Lubang 

Tanam ini adalah sebesar Rp 19.687, 5 / jam 

Diketahui : 

Biaya Tetap  = Rp 1.261 / jam 

Biaya Tidak Tetap = Rp 18.426, 5 / jam + 

   = Rp 19.687, 5 / jam 

Jarak lubang tanam = 3 ×3 m  

1,5 jam alat pembuat lubang tanam mampu menghasilkan = 27 Lubang (Selip 

24,21%) 

Asumsi Selip 24,21 %: 

1 Ha = 33 × 33 = 1089 Lubang 

1 hari mampu menghasilkan 126 lubang (8 jam) 

Lama kerja per ha  = 
hariang

haang

/lub126

/lub1089
 8, 64 hari / ha (selip 24,21 %) 

Biaya Kerja per ha = (8 jam/ha) × (8,64 hari/ha) × (Rp 19.687, 5/jam) 

   = Rp 1.360.800 (selip 24,21 %) 

Selip 24,21% =  1 - 0,2421 = 0, 7579 

Jika diasumsikan : 

Selipnya hanya 20 % = 0,80 

 

hariangx

x

x

/lub99,132
7579,0

8,100

8,1007579,0

126

80,0

7579,0
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Selip 20%   = 
hariang

haang

/lub99,132

/lub1089
 8,19 hari / ha 

Biaya kerja per ha = (8 jam/hari) × (8,19 hari/ha) × (Rp 19.687, 5/jam) 

   = Rp 1.289.925 / ha (selip 20 %) 

 

Jika diasumsikan : 

Selipnya hanya 10 % = 0,90 

 

hariangx

x

x

/lub62,149
7579,0

4,113

4,1137579,0

126

90,0

7579,0

 

Selip 10% = 
haang

haang

/lub62,149

/lub1089
7,28 hari / ha 

Biaya kerja per ha = (8 jam/hari) × (7,28 hari/ha) × (Rp 19.687, 5/jam) 

   = Rp 1.146.600 /ha (Selip 10%) 

Jika diasumsikan : 

Selipnya tidak ada atau 0% 

Selip 0% = 1 

hariangx

x

x

/lub25,166
7579,0

126

1267579,0

126

1

7579,0

 

Selip 0% = 
hariang

haang

/lub25,166

/lub1089
6,55 hari / ha 

 

Biaya kerja per ha = (8 jam/hari) × (6,55 hari/ha) × (Rp 19.687, 5/jam) 

   = Rp 1.031.625 / ha (Selip 0%) 
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Lampiran 24. 

PERHITUNGAN ANALISA FINANSIAL ALAT PEMBUAT LUBANG TANAM . 

 

1 unit Rotary Hand Traktor Merk Yanmar TF 105 ML 8,1 kWatt 

digandengkan dengan alat pembuat lubang tanam dengan seluruhnya adalah Rp 

33.500.000,. Asumsi nilai akhir penyusutan 10%, dan umur ekonomisnya adalah 

2000 jam (5 tahun). Besar interest (bunga modal) = 15% pertahun. 

Pertanyaannya Bagaimana perhitungan biaya kerja per jamnya?  

 

Diketahui  : Rotary hand traktor 9,5 PK buatan YANMAR 

  8,1kWatt =  (8,1) (1,341)    =  10,86 HP 

  Harga total traktor & alat lubang tanam  = Rp 32.000.000 

         Nilai Penyusutan 10% dari harga total  = 10% × Rp 

33.500.000  

        = Rp 3.350.000 

         Besar Interest (bunga modal)   = 15% per tahun 

 

Ditanya  : Hitung besar biaya kerja per jamnya pada lahan sebelum hujan? 

Jawab 

I.  Biaya Tetap 

c) Biaya Penyusutan 

Menggunakan metode garis lurus 
N

SP
D  

Besar biaya awal = Rp 33.500.000 

000.030.6
5

000.350.3000.500.33
Rp

RpRp

N

SP
D / tahun 

d) Bunga Modal 

)000.500.33(%)15(

)()(

Rp

Pi
 

 I = Rp 5.025.000 / tahun 
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 Total Jumlah Biaya Tetap (BT) = Rp 6.030.000 + Rp 5.025.000  

       (BT) = 
8760

000.055.11Rp
 Rp 1.261 / jam 

Waktu kerja = 365 hari × 24 jam = 8.760 jam 

 

II.  Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 

b) Biaya Perbaikan (P) 

Karena Rotary hand traktor ini bekerja pada lahan yang kurang 

mendukung, maka factor penggalinya adalah 0,09. Sedangkan umur 

ekonomis alat adalah 10.000 jam (5 tahun) 

Jadi Biaya perbaikan (P) =
ekonomiumur

alattraktorawalBiaya &09,0
 

            (P) = jamRp
Rp

/5,301
000.10

)000.500.33()09,0(
  

      b) Biaya oli & Pelumas  

 Tenaga traktor 8,1 kWatt = 10,86 HP, sehingga : 

Oli Diesel   =
jam

Rp

300

)000.20()8,2()86,10(
 Rp 2.072 / jam  

Oli Transmisi  =
jam

Rp

900

)000.30()8,2()86,10(
 Rp 1.013 / jam  

e) Biaya Bahan Bakar 

Penelitian ini menghabiskan solar sebanyak 0,786 liter, dengan harga solar 

ketika kami melakukan penelitian adalah Rp 4.800 / Liter 

Bahan Bakar (Bb)  =
5175

)800.4()874,0( Rpliter
 0,811 / detik  

Jadi biaya bahan bakar (Bb) =  2.918 /jam  

f) Biaya Operator  = Rp 50.000 / 8 jam = Rp 6.250 / jam 

Jumlah operator adalah 2 × Rp 6.250 = Rp 12.500 

 

 Jadi Besarnya Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) adalah  

= Rp 301, 5 + Rp 2.072 + Rp 1.013 + 2.918 + Rp 12.500 
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= Rp 18.804, 5 / jam 

 Besarnya Perhitungan Analisa Finansial Alat Pembuat Lubang Tanam 

adalah : 

Bpj =  BT + Total Biaya Tidak Tetap 

Bpj =  Rp 1.261 + Rp 18.804, 5 / jam 

Bpj =  Rp 20.065, 5 / jam 

 Jadi Total Besarnya Perhitungan Analisa Finansial Alat Pembuat Lubang 

Tanam ini adalah sebesar Rp 20.065,  5 / jam 

Diketahui : 

Biaya Tetap  = Rp 1.261 / jam 

Biaya Tidak Tetap = Rp 18.804, 5 / jam + 

   = Rp 20.065,  5 / jam 

Jarak lubang tanam = 3 m ×3 m  

1,5 jam alat pembuat lubang tanam mampu menghasilkan = 27 Lubang (Selip 

24,21%) 

Asumsi Selip 24,21 %: 

1 Ha = 33 × 33 = 1089 Lubang 

1 hari mampu menghasilkan 126 lubang ( 8 jam ) 

Lama kerja per ha  = 
hariang

haang

/lub126

/lub1089
 8, 64 hari / ha (selip 24,21 %) 

Biaya Kerja per ha = (8 jam/ha) × (8,64 hari/ha) × (Rp 20.065, 5 / jam) 

   = Rp 1.386.927 / ha (selip 24,21 %) 

Selip 24,21% =  1 - 0,2421 = 0, 7579 

Jika diasumsikan : 

Selipnya hanya 20 % = 0,80 

 

hariangx

x

x

/lub99,132
7579,0

8,100

8,1007579,0

126

80,0

7579,0
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Selip 20%   = 
hariang

haang

/lub99,132

/lub1089
 8,19 hari/ha 

Biaya kerja per ha = (8 jam/hari) × (8,19 hari/ha) × (Rp 20.065, 5 / jam) 

   = Rp 1.314.691 / ha (selip 20 %) 

 

Jika diasumsikan : 

Selipnya hanya 10 % = 0,90 

 

hariangx

x

x

/lub62,149
7579,0

4,113

4,1137579,0

126

90,0

7579,0

 

Selip 10% = 
haang

haang

/lub62,149

/lub1089
7,28,43 hari/ha 

Biaya kerja per ha = (8 jam/hari) × (7,28 hari/ha) × (Rp 20.065, 5 / jam) 

   = Rp 1.168.614 /ha (Selip 10%) 

 

Jika diasumsikan : 

Selipnya tidak ada atau 0% 

Selip 0% = 1 

hariangx

x

x

/lub25,166
7579,0

126

1267579,0

126

1

7579,0

 

Selip 0% = 
hariang

haang

/lub25,166

/lub1089
6,55 hari / ha 

 

Biaya kerja per ha = (8 jam/hari) × (6,55 hari/ha) × (Rp 20.065, 5 /jam) 

   = Rp 1.051.432 / ha (Selip 0%) 
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Lampiran 25. 

Tabel Konversi Satuan 
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Lampiran 26. 

 FOTO-FOTO PENELITIAN  

 

 
Gambar 1. Pengecekan alat. 
 

 

 
 
 

 
Gambar 2. Persiapan penelitian. 
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Gambar 3. Profil lahan penelitian 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 4. Tanaman jati. 
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Gambar 5. Jarak antar lubang 

 
Gambar 6. Mengukur diameter lubang yg dibuat oleh alat. 

 

 
Gambar 7. Diameter lubang tanam sebesar 26,2 cm. 
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Gambar 8. Mengukur kedalaman lubang yang dibuat oleh cangkul 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Hasil pelubangan oleh alat pembuat lubang tanam 
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Gambar 10. Hasil pelubangan dengan cangkul 

 

 
Gambar 11. Mengukur konsumsi bahan bakar 

 

 
Gambar 12. Alat pembuat lubang tanam melakukan pelubangan 
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Gambar 13. Pembersihan sisa-sisa tanah yang melengket pada alat  

 

 
 

 

 

 

 
Gambar 14. Moving traktor 
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Gambar 15. Petani sedang membuat lubang 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gambar 16. Cara alat pembuat lubang tanam bekerja 
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Gambar 17. Operator traktor dan alat pembuat lubang tanam 

 
 

 
Gambar 18. Operator pencangkul 
 
 

 
Gambar 19. Penulis 
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Lampiran 27.  

Gambar  Mesin Penggali Lubang Tanam Berpenggerak Traktor Roda Dua  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

(a). Tampak Samping Kiri 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

(b). Tampak Samping Kanan 
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Lanjutan 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
(c). Tampak Belakang 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

(d). Tampak Atas 
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Gambar Cangkul 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

    
    

    
    a). Tampak Samping Kiri 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
b). Tampak Samping Kanan 
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Lampiran 28. 

Gambar 21. Skema Pembuatan Lubang Tanam Oleh Traktor (3 m × 3 m). 
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Lampiran 29. 

Gambar 22. Skema Pembuatan Lubang tanam Oleh Petani Pencangkul (3 m ×3 m)  
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