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RINGKASAN 

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk 
yang besar, sehingga pemenuhan kebutuhan akan pangan 
menjadi hal yang sangat penting. Namun fakta menunjukkan 
bahwa produktivitas padi mengalami penurunan dikarenakan 
keterbatasan jumlah tenaga kerja. Berkurangnya tenaga kerja 
mendorong pemerintah untuk menggerakkan bantuan alat 
mesin pertanian. Alsintan memiliki peranan penting dalam 
upaya pencapaian swasembada pangan dikarenakan dapat 
memberikan mutu dengan kualitas baik. Sehingga pengelolaan 
alat mesin bantuan pemerintah dapat berkelanjutan (Wardani, 
2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pemanfaatan pengelolaan ALSINTAN dan menganalisis tingkat 
keberlanjutan dari ALSINTAN tersebut secara ekonomi. 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kedungkandang dan 
Sukun pada bulan Februari – Maret 2018. Penentuan sampel 
menggunakan metode simple random sampling dengan 
pertimbangan petani padi yang mempunyai luas laha 1 – 2 ha 
dan pernah menggunakan ALSINTAN bantuan dari pemerintah. 
Tingkat keberlanjutan dari ALSINTAN akan diuji secara ekonomi 
dengan menghitung analisis biaya tetap, biaya tidak tetap, 
penerimaan, R/C rasio, BEP dan pay back periode. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat dan mesin 
pertanian  bantuan dari pemerintah yang dimanfaatkan dan 
dikelola secara efektif adalah mesin tanam, bajak rotary dan 
hand sprayer. Sedangkan mini combine harvester tidak 
dimanfaatkan secara efektif oleh petani.  Alat dan mesin 
pertanian yang layak dan berkelanjutan adalah mesin tanam 
dengan R/C Rasio sebesar 1,62, analisis BEP sebesar 155,82 
jam atau 25,97 Ha dan Payback Period sebesar 3,46 tahun. 
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Sedangkan mesin bajak rotary layak namun tidak berkelanjutan 
dengan R/C Rasio sebesar 1,13,  analisis BEP sebesar 278,47 
jam atau 19,89 ha Ha, dan Payback Period sebesar 7,29 Tahun. 

Saran yang diajukan untuk penelitian ini adalah Petani 
harus memodifikasi mini combine harvester agar bantuan dari 
pemerintah tidak terbuang sia-sia dan bisa dimanfaatkan. Pihak 
pemerintah harus melakukan survey lokasi agar alsintan yang 
diberikan sesuai dengan kondisi lahan. Petani harus 
mengurangi biaya operator dan biaya garasi menjadi Rp 
500.000 serta menaikkan harga sewa alat sebesar Rp 
1.400.000 agar hasil pay back periode tidak melebihi umur 
ekonomis dan semua alat dan mesin pertanian bantuan 
pemerintah dapat berkelanjutan. 
 

 
Kata Kunci: Alsintan, Analisis biaya, Petani padi, Tingkat 

Keberlanjutan.  
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SUMMARY 

 
Indonesia is a country with a large population, so the 

fulfillment of the need for food becomes very important. But the 
fact show that rice productivity has decreased due to the limited 
number of workers. Recuded labor pushed the government to 
move the aid of agricultural machine. Alsintan has an imprortant 
role in the achievement of food self-sufficiency because it can 
provide quality with good quality. So that the management of 
government aid machines can be sustainable (Wardani, 2011). 
The purpose of this research is to know the utilization of 
ALSINTAN management and analyze the sustainability level of 
ALSINTAN economically.  

This research was conducted in Kedungkandang and 
Sukun District in February - March 2018. The sample was 
determined using simple random sampling method with the 
consideration of paddy farmer who had a width of 1 - 2 ha and 
had used ALSINTAN assistance from the government. The 
sustainability level of ALSINTAN will be tested economically by 
calculating a fixed cost, fixed cost, revenue, R / C ratio, Break 
Event Point and Payback Period.  

The results showed that agricultural aid tools and machinery 
from government that are utilized and managed effectively are 
cropping machine, rotary plow and hand sprayer. While the mini 
combine harvester is not used effectively by farmers. 
Sustainable and sustainable agricultural machinery and 
machinery is planting machine with R / C Ratio of 1.62, BEP 
analysis of 155.82 hours or 25.97 Ha and Payback Period of 
3.46 years. While rotary plow machine is feasible but 
unsustainable with R / C Ratio of 1.13, BEP analysis of 278.47 
hours or 19.89 ha Ha, and Payback Period of 7.29 Years. 
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The suggestion for this research is that farmers should 
modify the mini combine harvester so that government aid is not 
wasted and can be utilized. The government must survey the 
location for the allocated alsintan in accordance with the 
condition of the land. Farmers should reduce operator fees and 
garage fees to Rp 500,000 and raise equipment rents by Rp 
1,400,000 so that the payback period does not exceed the 
economic lifespan and all agricultural aid equipment and 
machinery can be sustainable. 

 
Key Word: Agricultural machine tools, cost analysis, rice 

farmers, sustainability
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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk 
yang besar, sehingga pemenuhan kebutuhan akan pangan 
menjadi hal yang sangat penting. Dengan melihat potensi luas 
wilayah dan tingkat kesuburan yang relatif tinggi, maka menjadi 
kewajiban pemerintah untuk dapat mencukupi kebutuhan 
pangan dari hasil produksi dalam negeri. Menurut Badan Pusat 
Statistik (BPS) konsumsi beras per kapita masyarakat sekitar 
114 kg/orang per tahun. Dengan jumlah masyarakat Indonesia 
sekitar 250 juta jiwa, kebutuhan beras nasional mencapai 
sekitar 28 juta ton per tahun. Menurut data tersebut produksi 
padi nasional tahun 2014 mencapai 70,83 juta ton Gabah Kering 
Giling (GKG) atau setara dengan 41 juta ton beras. Konsumsi 
beras mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah 
penduduk sedangkan produktivitas tanaman padi mengalami 
penurunan.  

Berdasarkan Data BPS Jawa Timur (2014), dalam 
periode tahun 2010 sampai 2014 terjadi dua kali penurunan 
produksi sebesar 1,07 % pada 2011 dan 0,94 % pada 2014. 
Produksi padi di Jawa Timur pada tahun 2011 terjadi penurunan 
produksi yang cukup signifikan yaitu sebesar 9,2 % dan kembali 
menurun pada tahun 2013 sebesar 1,2 % dengan rata-rata 
produktivitas 5,9 ton hektar-1. Penurunan produktivitas padi 
dikarenakan adanya (1) alih fungsi lahan pertanian; (2) rusaknya 
infrastruktur/jaringan irigasi; (3) berkurangnya jumlah tenaga 
kerja; (4) kurangnya peralatan mekanisasi Pertanian (alat dan 
mesin pertanian); (5) tingginya susut hasil panen; (6) belum 
terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi 
lokasi; (7) lemahnya modal petani; (8) harga komoditas pangan 
jatuh dan sulit memasarkan pada saat panen raya.  

Produktivitas padi mengalami penurunan dikarenakan 
keterbatasan jumlah tenaga kerja. Data BPS (2012) 
menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang bermata 
pencaharian sebagai petani saat ini sebesar 39% dan dalam 
waktu setahun selama tahun 2011 jumlah tersebut menurun 
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sebesar 3,1 juta (7,42 %) serta rata-rata usia petani saat ini 
didominasi oleh pekerja diatas umur 40 tahun. Keterbatasan 
tenaga kerja mendorong pemerintah untuk menggerakkan 
bantuan alat mesin pertanian. Alsintan memiliki peranan penting 
dalam upaya pencapaian swasembada pangan dikarenakan 
dapat memberikan mutu dengan kualitas baik. Sehingga 
pengelolaan alat mesin bantuan pemerintah dapat berkelanjutan 
(Wardani, 2011). Alat mesin yang diberikan pemerintah mulai 
dari traktor roda dua, traktor roda tiga, rice transplanter (mesin 
tanam) dan mesin panen padi (combine harvester).  

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Malang memberikan 
bantuan alsintan pada Gapoktan yang tersebar di empat 
Kecamatan berdasarkan potensi luasan lahan pertanian. 
Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, 
2017 menyatakan bahwa pada tahun 2016 Kec Kedungkandang 
memiliki luas panen sebesar 628,8 Ha menghasilkan produksi 
padi sebesar 442 ton. Kec Sukun memiliki luas panen sebesar 
636,6 Ha, Produksi sebesar 4.676 ton. Kec Blimbing memiliki 
luas panen sebesar 191,4 Ha, Produksi sebesar 1312 ton. Kec 
Lowokwaru memiliki luas panen sebesar 543 Ha dengan 
produksi 4.043 ton.  

Penelitian ini difokuskan pada kelompok tani Unggul 
Makmur Kecamatan Kedungkandang dan Tani Mukti V 
Kecamatan Sukun. Lokasi tersebut yang mendapatkan bantuan 
ALSINTAN dari pemerintah. Tujuannya untuk menganalisis 
pemanfaatan pengelolaan ALSINTAN dan menganalisis tingkat 
keberlanjutan ALSINTAN bantuan pemerintah secara ekonomi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka diperoleh 
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengelolaan ALSINTAN batuan pemerintah 

pada kelompok tani padi di Kota Malang? 
2. Bagaimana tingkat keberlanjutan pengelolaan ALSINTAN 

bantuan pemerintah pada kelompok tani padi di Kota 
Malang? 
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1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengelolaan ALSINTAN batuan pemerintah 

pada kelompok tani padi di Kota Malang. 
2. Menganalisis tingkat keberlanjutan pengelolaan ALSINTAN 

bantuan pemerintah pada kelompok tani padi di Kota 
Malang. 

 

1.4 Manfaat  

Kegunaan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Instansi; Sebagai tambahan informasi dalam 

mengidentifikasi program bantuan pemerintah mengenai 
ALSINTAN pada kelompok tani padi. 

2. Bagi Peneliti; Sebagai sarana untuk menambah 
pengetahuan mengenai pemanfaatan pengelolaan 
ALSINTAN bantuan pemerintah pada kelompok tani padi di 
Kecamatan Kedungkandang dan Sukun. 

3. Bagi Pembaca; Sebagai referensi dalam menambah 
informasi dan pengetahuan serta mengembangkan 
wawasan keilmuan tentang pemanfaatan pengelolaan 
ALSINTAN bantuan pemerintah pada kelompok tani padi. 

 
1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah digunakan untuk membatasi bahasan 
dalam penelitian agar penelitian dapat terarah sesuai dengan 
tujuan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 
meliputi: 
1. Pemanfaatan pengelolaan ALSINTAN. 
2. Responden dalam penelitian ini adalah kelompok tani 

Unggul Makmur Kelurahan Cemorokandang Kecamatan 
Kedungkandang dan Tani Mukti V Kelurahan Bakalan Krajan 
Kecamatan Sukun. 

3. Tingkat kelayakan dan keberlanjutan dari ALSINTAN. 
4. Efisiensi program pemerintah terkait ALSINTAN yang 

diberikan. 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Profil Kota Malang 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa 
Timur setelah Surabaya. secara geografis, Kota Malang terletak 
diantara 7,06 - 8,02 Lintang Selatan dan 112,06 Bujur Timur 
dengan luas wilayah 11.005,66 ha atau 110,06 km2 (Pemkot 
Malang, 2017). Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kota Malang 
sebesar 820.243 jiwa. Adapun batas-batas wilayah kota Malang 
adalah sebagai berikut: 
Batas utara : Kec Singosari dan Karangploso, Kab Malang 
Batas selatan  : Kec Tajinan dan Pakishaji, Kabupaten Malang 
Batas timur  : Keca Pakis dan Tumpang, Kabupaten Malang 
Batas barat : Kec Wagir dan Dau, Kabupaten Malang 

 

Gambar 2.1 Peta Kota Malang 
Kota Malang terletak pada ketinggian 250 - 3600 m dpl. 

Wilayah ini dipagari oleh gunung Anjasmoro (2.277 m) dan 
gunung Arjuno (3.399 m) di sebelah utara, gunung Bromo 
(2.392 m) dan gunung Semeru (3.676 m) di sebelah timur, 
gunung Kelud (1.731 m) di sebelah barat, dan pegunungan 
Kapur (650 m) dan gunung Kawi (2.625 m) di sebelah selatan. 
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Kota Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan 
potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman 
hortikultura dan lain sebagainya.  

Secara administratif Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan, 
yaitu Kecamatan Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru 
dan Sukun dengan ketinggian antara 200 – 499 m dpl. Lahan di 
wilayah ini berupa perkebunan, tegalan, sawah yang cocok 
untuk tanaman sayur mayur, padi, jagung, ubi jalar serta 
tanaman keras berumur pendek. Adapun jenis sawah yang 
dominan adalah sawah irigasi tehnis seluas 1.523,343 ha dan 
sederhana non tehnis seluas 6.918,156 ha. Sawah dapat 
difungsikan sebagai lahan pertanian dengan hasil utama padi. 
Lokasi persawahan terdapat di wilayah Kedungkandang, Sukun 
dan  Lowokwaru. 

 
2.2 Tanaman Padi 

Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang berupa 
rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno berasal dari dua 
benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan sub tropis. Bukti 
sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang 
(Cina) sudah dimulai pada 3.000 tahun SM. Fosil butir padi dan 
gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh India sekitar 100-
800 SM (Purwono dan Purnamawati, 2007). Selain Cina dan 
India, beberapa wilayah asal padi adalah, Bangladesh Utara, 
Burma, Thailand, Laos, Vietnam (Siregar, 1981). 

Padi tergolong tanaman Gramineae yang memiliki sistem 
perakaraan serabut. Sewaktu berkecambah, akar primer muncul 
bersamaan dengan akar lainnya yang disebut akar seminal. 
Selanjutnya, akar seminal akan digantikan dengan akar adventif 
yang tumbuh dari buku terbawah batang. Batang tanaman padi 
tersusun atas beberapa ruas. Pemanjangan beberapa ruas 
batang terjadi ketika tanaman padi memasuki fase reproduktif. 
Padi memiliki daun berbentuk lanset dengan urat tulang daun 
sejajar tertutupi oleh rambut yang halus dan pendek. Pada 
bagian teratas dari batang, terdapat daun bendera yang 
ukurannya lebih lebar dibandingkan dengan daun bagian bawah 
(Makarim dan Suhartatik, 2007). 
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2.3 Program Alat Mesin Pertanian 

Alat mesin pertanian adalah sebutan yang digunakan 
untuk alat-alat atau mesin dalam bidang pertanian. Alsintan 
adalah dua kata yang disatukan, berasal dari istilah alat dan 
mesin pertanian. Kedua kata mempunyai perbedaan dalam 
bentuk, tenaga penggerak dan prosesnya. Alat pertanian 
mempunyai bentuk dan mekanisme yang sederhana, dijalankan 
secara manual dan proses yang dilakukan sedikit. Sedangkan 
mesin pertanian bentuk dan mekanisme nya sangat kompleks, 
bekerja secara otomatis, proses dan hasilnya sangat banyak. 

Program dalam pengelolaan usahatani harus didukung 
dengan sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan terampil 
sesuai kemajuan teknologi dan sumber daya alam dengan 
produk unggulan daerah secara komparatif dan kompetitif 
merupakan faktor penentu keberhasilan agribisnis dan 
agroindustri. Komoditas tersebut harus dijamin dari segi 
kualitas, kuantitas, kontinuitas dan ramah lingkungan sehingga 
dapat memberikan keuntungan bagi petani. Barla  dalam 
(Obeyelu, 2016) menyebutkan bahwa teknologi pertanian 
bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan nilai 
tambah melalui pengolahan hasil dan perbaikan mutu yang 
cocok untuk wilayah padat karya. Untuk perluasan wilayah baru 
diperlukan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi 
dan nilai tambah dengan bertumpu pada keterbatasan tenaga 
kerja, modal, dan sumber daya pertanian lainnnya.  

Alat dan mesin pertanian telah digunakan dalam usahatani 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. 
Penggunaan alat dan mesin pertanian telah memberikan 
manfaat bagi petani, terutama dalam mempercepat pengolahan 
tanah, pengendalian hama dan penyakit tanaman, pemanenan 
dan perontokan. Adapun pengembangan alsintan untuk 
tanaman padi di Kecamatan Kedungkandang dan Sukun adalah 
rice transplanter (mesin tanam), hand tractor (traktor tangan), 
bajak rotary, hand sprayer, dan mini combine harvester.  
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2.3.1 Rice Transplanter (Mesin Tanam) 

Rice transplanter merupakan suatu teknologi canggih yang 
sangat membantu petani dalam melakukan proses penanaman 
bibit padi secara serempak di sawah. Rice transplanter adalah 
teknologi pengganti tangan manusia dalam menanam padi di 
sawah, artinya teknologi ini terkhusus penanam padi yang 
cepat, ekonomis, hemat dan tepat waktu. Dengan 
menggunakan rice transplanter dapat menguntungkan petani 
sebesar 70 % dalam penanaman padi pada luasan 1 ha. 
Penanaman bibit, dimana 2 cakram penanaman mengangkat 
bibit secara hati-hati dari alat kemudian bibit ditanam di dalam 
tanah. Hasil penanamannya persis dan akurat seperti menanam 
menggunakan tangan manusia. Berikut gambar penanaman 
padi dengan tangan dan mesin. 

 

           Gambar 1.2 Penanaman Padi 
 

2.3.2 Hand Tractor (Traktor Tangan) 

Traktor merupakan sebuah alat bermesin yang memiliki 
kemampuan untuk mengolah tanah. Mesin traktor tangan 
adalah mesin pengolah tanah yang digerakkan oleh tenaga 
mesin, namun pengoperasiannya menggunakan tangan. Prinsip 
kerja traktor tangan adalah mesin pengolah tanah dengan 
menggunakan tenaga penggerak motor bakar yang bermotor 
diesel kecil. Namun sebenarnya traktor tangan ini merupakan 
mesin yang serba guna karena dapat digunakan untuk tenaga 
penggerak implemen yang lain, seperti: pompa air, alat 
prossesing, trailer dan lain-lain. Cara menghidupkan traktor 
tangan adalah sebagai berikut: 
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 Tuas kopling utama diposisikan off atau rem sehingga 
traktor tidak berjalan pasa saat dihidupkan. 

 Semua tuas persneleng pada posisi netral untuk 
keamanan. 

 Buka kran bahan bakar sehingga terjadi aliran bahan 
bakar ke ruang pembakaran. 

 Gas dibesarkan pada posisi start sehingga ada aliran 
bahan bakar (solar) yang cukup banyak di tempat 
pembakaran. 

 Tuas dekompresi ditarik dengan tangan kiri untuk 
menghilangkan tekanan di ruang pembakaran pada saat 
engkol diputar. 

 Engkol dimasukkan ke poros engkol, lalu putar engkol 
searah jarum jam beberapa kali agar pelumas dapat 
mengalir ke atas melumasi bagian-bagian traktor, 
biasanya dilengkapi dengan indikator untuk menunjukkan 
adanya aliran pelumas. 

 Percepat putaran engkol agar menghasilkan banyak 
tenaga untuk menghidupkan motor. 

 Lepaskan tuas dekompresi untuk menghasilkan tekanan, 
sementara engkol masih tetap diputar sampai motor hidup. 

 Setelah motor hidup, engkol akan terlepas sendiri dan 
poros engkol yang disebabkan oleh bentuk pengait engkol 
yang miring. 

 Geser posisi tuas gas pada posisi strasioner. 

 Hidupkan motor tanpa beban ± 2 – 3 menit agar proses 
pelumas dapat berjalan dengan baik. 

 Traktor siap untuk dioperasikan. 
Langkah-langkah untuk mematikan traktor tangan adalah 

sebagai berikut: 

 Lepaskan beban motor 

 Kecilkan gas pada posisi idle atau stasioner sehingga 
putaran mesin akan pelama selama 2 – 3 menit. 

 Geser tuas pada posisi stop sampai motor mati karena 
tidak ada aliran bahan bakar ke ruang pembakaran 

 Tutup kran beban bahan bakar. 
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2.3.3 Hand Sprayer  

 Sprayer adalah alat/mesin yang berfungsi untuk memecah 
suatu cairan, larutan atau suspense menjadi butiran cairan 
(droplets) atau spray. Sprayer merupakan alat aplikator 
pestisida yang sangat diperlukan dalam pemberantasan 
pengendalian hama dan penyakit tanaman. Kinerja sprayer 
ditentukan oleh kesesuaian ukuran doplet aplikasi yang dapat 
dikeluarkan dalam satuan waktu tertentu sehingga sesuai 
dengan ketentuan penggunaan dosis pestisida yang akan di 
semprotkan (Andreasi, 2007). Jenis sprayer yang banyak 
digunakan petani di lapangan adalah jenis hand sprayer (tipe 
pompa).  

Cara aplikasi pestisida yang paling mudah dilakukan pada 
tanaman adalah menggunakan alat semprot yang menggunkan 
daya (tenaga) dari listrik yang disimpan dalam baterai kering 
atau aki. Pelopor tanki elektrik di Indonesia adalah CBA Elektrik 
yang mempunyai tabung (tanki) yang tebal, kuat yang terbuat 
dari biji plastik murni, sehingga tabungnya tahan terhadap 
panas, air dan benturan saat pengaplikasian di lapangan. 
Menurut Alimuddin, 2009 keunggulan tanki elektrik CBA 
diantaranya:  
a. Berbahan bakar baterai (aki), charger dan mempunyai umur 

pemakaian yang kuat serta tahan lama. 
b. Memiliki daya yang irit karena 1 kali isi baterai penuh dapat 

menyemprot 18 tabung (16 liter) atau setara dengan 288 liter 
air.  

c. Mampu menyemprotkan 10 tabung (160 liter) dari jam kerja 
06.00 – 09.030 WIB dimana apabila menggunakan tanki 
lama (manual) hanya menyemprotkan 5 – 6 tanki dalam 
waktu yang sama.   

d. Terbuat dari biji plastic murni yang tebal sehingga tidak 
mudah pecah dan korosi karena bahan kimia yang di 
semprotkan. 
 

2.3.4 Bajak Rotary 

Bajak rotary adalah alat pengolah tanah yang berfungsi 
memotong dan mengaduk tanah, sehingga hasil temuan tanah 
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olahannya menjadi hancur atau berlumpur. Terdiri dari pisau-
pisau yang berputar dan dapat mencangkul pada suatu poros 
karena di gerakkan oleh suatu motor. Bajak rotary dapat 
digunakan untuk jenis tanah kering maupun basah. Bajak rotary 
umumnya digunakan untuk pengolahan tanah tahap kedua, 
karena fungsinya untuk meratakan tanah hasil pembajakan 
sebelumnya. Bagian dari bajak rotary yang sangat penting, yaitu 
pisau, poros putar, rotor, penutup belakang (rear shield) dan 
roda dukung (land wheel). Ada tiga jenis bajak rotary yang biasa 
di pergunakan, yaitu: 

 Tipe tarik dengan mesin tambahan (pull auxiliary rotary 
engine) 

 Tipe tarik dengan penggerak PTO (pull power take off 
driven rotary plow) 

 Bajak rotary tipe kebun berpenggerak sendiri (self 
propelled garden type rotary plow) 
 Kelebihan dari bajak rotary adalah dapat menghasilkan 

tanah yang lebih halus dan gembur daripada pengolahan tanah 
dengan bajak biasa. Cara pengoperasiannya juga cukup 
mudah, yaitu pertama-tama tarik tuas porseneling terlebih 
dahulu baru lepaskan putaran engkol sehingga motor hidup. 
Lalu atur gas pada tuas yang ada di tang kemudi dan turunkan 
bajak rotary. Untuk menjalankan traktor masukkan kopling 
utama dan apabila ingin membelokkan arah, tekan kopling 
sebelah kanan apabila arah belokannya ke kanan begitu 
sebaliknya. Untuk menghentikan tarik tuas kopling utama 
kemudian turunkan gas dan mesin motor akan mati.  

 
2.3.5 Mini Combine Harvester 

Combine harvester adalah mesin panen padi yang serba 
komplit dan canggih dalam pengoperasiannya. Combine 
harvester dapat bekerja cepat pada areal sawah yang luas. 
Waktu yang dibutuhkan untuk memanen padi relatif singkat. 
Combine harvester dilengkapi dengan alat pemotong, perontok, 
dan mengarungkan padi dalam suatu proses kinerja saja 
(Hisbuan, 1999). Terdapat dua tipe combine harvester yakni tipe 
pull atau tractor-drwan yang di Tarik oleh traktor dan tipe self-
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propelled yang digerakkan oleh mesin. Combine harvester tipe 
self-proprlled di operasikan oleh satu orang. Menurut Koga 
(1988), combine harvester tipe self-propelled terdiri dari dua 
jenis, yaitu head-feed type dan standard type. Jenis strandard 
type merupakan combine harvester ukuran besar, terutama 
berkembang untuk pencarian gandum. Pada jenis ini bulir 
beserta jerami yang di potong seluruhnya dimasukkan ke bagian 
perontokkan. 

Combine harvester jenis head-feed type mekanisme 
kerjanya adalah hanya malai tanaman yang di teruskan ke 
bagian perontok mesin. Gabah yang telah dirontokkan di kemas 
dalam kantong atau di tamping dalam tangki gabah. Lebar 
pemotongannya antara 60-150 cm dengan kecepatan maju 0,1-
1 m/det. 

Keuntungan penggunaan combine harvester menurut 
Reynoldson dan Humpries dalam Smith (1965) adalah; 
mengurangi biaya pemanenan dan perontokan, hanya butuh 1 
operator, lahan lebih tepat dibersihkan untuk kegiatan 
pengolahan tanah kembali, jerami terdistribusi diatas tanah dan 
pemasaran dapat dilakukan lebih awal. Sedangkan kerugiannya 
adalah membutuhkan investasi yang relatif besar, resiko 
kerusakan butiran lebih besar akibat hembusan dan dibutuhkan 
biaya tambahan bila jerami hasil pemanenan digunakan untuk 
pakan ternak. 

 
2.4 Kelompok Tani 

Berdasarkan SK Menteri pertanian RI Nomor: 
273/Kpts/OT.160/4/2007 pengertian organisasi petani 
diantaranya: 
1) Kelompok Tani 

Adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang 
dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan 
kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan 
keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 
anggota. 

2) Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) 
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Adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang 
bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala 
ekonomi dan efisiensi usaha. 

3) Asosiasi 
Adalah kumpulan petani-nelayan yang sudah 

mengusahakan satu atau kombinasi beberapa komuditas 
pertanian secara komersial. 

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non-
formal diperdesaan yang ditumbuhkembangkan “dari, oleh dan 
untuk petani “dengan ciri –ciri sebagai berikut: 
a) Saling kenal, akrab dan saling percaya diantara sesama 

anggota. 
b) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam 

berusaha tani. 
c) Memiliki kesaamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, 

hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun 
sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi. 

d) Ada pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota 
berdasarkan kesepakatan bersama. 

Selain memiliki ciri tersebut, juga memiliki beberapa unsur 
pengikat yaitu: 
a) Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya 
b) Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab 

bersama diantara para anggota. 
c) Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan 

para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama 
petani lainnya. 

d) Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh 
sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya. 

e) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat 
setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan. 

Menurut Purwanto (2007), kelompok tani adalah kumpulan 
petani-nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian 
satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang 
sama, dengan demikian kelompok tani mempunyai ciri-ciri 
sebagai berikut: 
1) Beranggotakan petani-nelayan. 
2) Hubungan antara anggota erat. 
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3) Mempunyai pandangan, kepentingan yang sama dalam 
mengelolah usahataninya. 

4) Mempunyai kesamaan jenis komoditas usaha. 
5) Usahatani yang diusahakan merupakan sebuah ikatan 

fungsional/bisnis. 
6) Mempunyai tujuan yang sama. 

 
2.5 Tingkat Keberlanjutan  

Berkelanjutan adalah berusaha untuk mempertahankan 
pertanian, sumber daya dan lingkungan dengan cara 
melaksanakan praktek pertanian dan metode yang 
menguntungkan dan ramah lingkungan. Untuk dapat dikatakan 
berkelanjutan, suatu sistem pertanian harus memenuhi prinsip 
dasar yang secara umum merupakan adopsi dari prinsip dasar 
pembangunan berkelanjutan (Rukmana, 2012). Tiga prinsip 
dasar sistem pertanian berkelanjutan meliputi: 
1. Keberlanjutan Ekonomi 

Keberlanjutan secara ekonomi dimaksudkan sebagai 
pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa 
secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan 
dan menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat 
merusak produksi pertanian dan industri (Fauzi, 2004). 
Pertanian berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan 
pengelolaan tanah dan rotasi tanaman dengan tetap menjaga 
kualitas tanah dan ketersediaan air sehingga peningkatan 
produksi pertanian dapat terus dipertahankan hingga jangka 
panjang. 
2. Keberlanjutan Ekologi/Lingkungan 

Sistem yang berkelanjutan secara ekologi/lingkungan 
merupakan usaha untuk memanfaatkan dan mengelola 
sumberdaya alam secara bijaksana dengan tidak memberikan 
dampak negatif terhadap lingkungan dan berlaku adil bagi 
generasi mendatang (Keraf, 2002). Pertanian berkelanjutan 
dapat dicapai dengan melidungi, mendaur ulang, mengganti 
dan/atau mempertahankan basis sumberdaya alam seperti 
tanah, air, dan keanekaragaman hayati yang memberikan 
sumbangan bagi perlindungan modal alami. 



14 
 

3. Keberlanjutan Sosial 
Keberlanjutan sosial diartikan sebagai sistem yang mampu 

mencapai keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya 
alam dan pelayanan publik baik dalam bidang kesehatan, 
gender, maupun akuntabilitas politik (Fauzi, 2004). Dalam 
pertanian berkelanjutan, keberlanjutan sosial berkaitan dengan 
kualitas hidup dan kesejahteraan dari mereka yang terlibat 
dalam sektor ini. Pertanian berkelanjutan memberikan solusi 
bagi permasalahan pengangguran karena sistem ini mampu 
menyerap tenaga kerja lebih banyak bila dibandingkan dengan 
sistem pertanian konvensional yang lebih mengedepankan 
penggunaan mesin dan alat-alat berat. 

Adapun tingkat keberlanjutan dari alat mesin pertanian 
akan dianalisis berdasarkan tingkat ekonomi, yaitu: 
1) Biaya Tetap 

Biaya tetap (fixed cost) bisa diartikan sebagai pengeluaran 
bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa 
yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Pengeluaran ini berkaitan 
dengan waktu, seperti gaji atau beban sewa yang dibayar setiap 
bulan, dan sering disebut sebagai pengeluaran tambahan 
(Mulyadi, 2002). 

a) Biaya Penyusutan  
Tanpa Memperhitungkan Bunga Modal 

 

b) Menghitung Bunga Modal  

 

c) Biaya Garasi 

1% x P 
 

….……………….4 

….………………..6 

….……………….5 
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d) Biaya Pajak 
2% x P  

  

2) Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
Biaya tidak tetap (variable cost) adalah biaya yang 

berfluktasi secara proporsional dengan kuantitas output. Biaya 
variable dapat berhubungan dengan biaya bahan bakar, tenaga 
kerja (operator) dan perawatan (Hansen & Mowen, 2003). 

a) Biaya Operator 
Bop = J x OkJk 

b) Biaya Bahan Bakar 
Bbbm = Hbbm x AFC 

c) Biaya Perawatan Preventif – Biaya Pelumas (Mesin, 
Transmisi, Greasing dan Filter) 
Bo = konsumsi pelumas x harga pelumas 

d) Biaya Perawatan Alat 
Bp = 2% (P-S) 100 jam  

e) Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan 
 
 
 

 

 

3) Biaya Pokok 
Biaya pokok adalah biaya yang diperlukan suatu mesin 

pertanian untuk menghasilkan setiap unit produk. 
a) Biaya Pokok 

BP = BT + BTT   
b) Biaya Sewa 

Biaya Sewa = Biaya Pokok + (10% biaya pokok)    …...14 
Menurut Kadariah, 2001 ada beberapa metode yang 

dipertimbangkan dalam menganalisis tingkat keberlanjutan, 
yaitu Benefit Event Point, R/C Ratio dan Payback Period. 

 

……………………7 

….........................8 

.........................9 

…….10 

…………..11 

……….………...12 

…………..13 
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a) Benevit Event Point 
Benevit Event Point merupakan volume penjualan 

dimana jumlah pendapatan dan jumlah biaya sama, tidak 
ada laba maupun rugi bersih atau titik impas (Simamora, 
2012). Analisis Break-Even Point (BEP) umumnya 
digunakan untuk menghitung kapan suatu proyek akan 
menguntungkan dengan cara menyamakan total 
pendapatannya dengan total biaya.  

b) R/C Ratio 
R/C Ratio merupakan jumlah ratio yang digunakan 

untuk melihat keuntungan relatif yang akan didapatkan 
dalam suatu proyek. Suatu proyek akan dikatakan layak 
apabila nila R/C Ratio lebih dari 1 dan tidak layak apabila 
nilai R/C Ratio kurang dari 1.   

c) Payback Period 
Payback period merupakan penilaian investasi suatu 

proyek yang didasarkan pada pelunasan biaya investasi 
untuk mengetahui waktu pengembalian investasi. Suatu 
proyek dikatakan berkelanjutan apabila masa pengembalian 
lebih pendek dari umur ekonomis dan proyek tidak 
berkelanjutan apabila waktu pengembalian modal melebihi 
dari umur ekonomis. 
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III   METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kedungkandang 
dan Sukun Kota Malang, pada bulan Februari – Maret 2018. 
Penentuan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa 
Kecamatan Kedungkandang dan Sukun merupakan salah satu 
wilayah yang mendapatkan bantuan ALSINTAN dari pemerintah 
dalam budidaya tanaman padi. Lokasi ini sangat terjangkau, 
sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data hasil 
penelitian yang dibutuhkan.  

 
3.2 Alat Dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada peneltian ini 
adalah sebagai berikut: 
1) Lembar kuisioner  
2) Mesin tanam  
3) Bajak rotary 
4) Hand sprayer (semi otomatis) 
5) Mesin combain harvester 
6) Kamera 
7) Alat tulis 
8) Kalkulator 

 
3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Metode Penentuan Responden 

 Metode penentuan responden dilakukan secara acak 
sederhana yaitu pengambilan sampel pada petani padi yang 
tergabung dalam kelompok tani Unggul Makmur dan Tani Mukti 
V dengan pertimbangan petani padi yang relatif homogen, yaitu 
petani yang memiliki luas lahan sekitar 1 – 2 ha dan pernah 
menggunakan ALSINTAN tersebut. Pengambilan sampel 
menggunakan metode undian dengan mengambil nomor 
responden dan yang terpilih akan dijadikan sebagai responden. 
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3.3.2 Metode Pengambilan Data 

Penelitian ini mengambil data dari beberapa anggota 
petani padi yang mewakili populasi dan menggunakan kuisioner 
sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 
dua jenis data, yaitu: 

1) Data Primer 
Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara 
pada kelompok tani Unggul Makmur  dan Tani Mukti V. Data 
yang dikumpulkan mengenai gambaran umum lokasi 
penelitian, karakteristik responden, pengalaman responden 
dalam menggunakan ALSINTAN bantuan dari pemerintah. 

2) Data Sekunder 
Pengambilan data sekunder dikumpulkan dengan cara 
mendokumentasikan data melalui peninggalan tertulis, 
seperti data penduduk, data mata pencaharian, lokasi 
penelitian, kegiatan saat melakukan wawancara dan 
keadaan sekitar yang dapat di dokumentasikan. 
Dokumentasi sebagai sumber data yang diambil oleh peneliti 
pada saat melaksanakan penelitian.  

 
3.4 Pelaksanaan 

1) Pra lapangan 
Ada empat tahap kegiatan yang dilakukan dalam 

tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu 
dipahami, yaitu etika penelitian lapangan, yang meliputi: 
a) Mengurus Perizinan 

Sebelum penelitian dimulai, peneliti mengurus 
perizinan terlebih dahulu, yaitu mempersiapkan surat ijin 
penelitian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya Malang. 

b) Menjajaki dan Menilai Lapangan 
Sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah 

mengetahui gambaran umum masyarakat Kecamatan 
Kedungkandang dan Sukun yang bermata pencaharian 
sebagai petani, sehingga dapat mengetahui situasi dan 
kondisi masyarakat. 



19 
 

c) Memilih dan Memanfaatkan Informan 
Narasumber yang dijadikan informan atau responden 

yaitu masyarakat petani yang melaksanakan sistem 
sewa alat mesin pertanian (alsintan) dalam budidaya 
tanaman padi, perangkat desa/tokoh masyarakat dan 
masyarakat petani umum pada Kec Kedungkandang dan 
Sukun.  

d) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 
Peneliti mempersiapkan hal-hal yang diperlukan, 

seperti surat ijin penelitian resmi yang dibuat dari 
fakultas, kuisioner untuk responden, alat tulis (bolpoin 
dan buku catatan), alat perekam dan kamera. 

e) Persoalan Etika Penelitian 
Peneliti harus memiliki etika penelitian, yaitu bersikap 

sopan santun ketika memasuki lapangan penelitian dan 
berbicara sesuai dengan etika berbahasa yang baik 
ketika wawancara dengan informan atau responden. 

2) Tahapan Pekerjaan Lapang 
Uraian mengenai tahapan pekerjaan lapangan terdiri dari 

dua tahapan, yaitu: 
a) Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri 

Penulis harus memahami latar terbuka dan latar 
tertutup. Latar tertutup, ketika peneliti melakukan 
pengamatan pada masyarakat Kec Sukun dan 
Kedungkandang tentang kehidupan sosial-ekonominya 
dalam sistem pengelolaan alat mesin pertanian (alsintan) 
bantuan pemerintah. Latar terbuka, ketika peneliti 
melakukan wawancara dengan responden untuk 
menggali data yang diperlukan dalam penelitian. 
Persiapan diri yang harus dilakukan adalah mental dan 
fisik ketika terjun ke lapangan penelitian serta mematuhi 
nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Kecamatan 
Kedungkandang dan Sukun.  

b) Memasuki Lapangan 
Ketika memasuki lapangan penelitian, harus 

mentaati norma yang berlaku didalam masyarakat serta 
menjalin keakraban kepada responden, sehingga ketika 
diwawancara akan lebih terbuka dan menerima 
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kehadiran peneliti. Hal ini akan mempengaruhi data yang 
diperlukan untuk mendukung penelitian yang dibutuhkan. 

 
3.5 Analisis Data 

Analisis data untuk mengetahui tingkat keberlanjutan 
Pengelolaan ALSNTAN berdasarkan tingkat ekonomi adalah 
sebagai berikut: 
1. Analisis biaya yang mencakup biaya tetap dan biaya tidak 

tetap 

 Biaya tetap = Biaya penyusutan + Biaya bunga bank + 
Biaya sewa garasi 

 Biaya tidak tetap = Biaya operator + Biaya bahan bakar 
+ Biaya suku cadang + Biaya oli mesin + Biaya oli 
transmisi 

2. Analisis R/C ratio digunakan untuk mengetahui jumlah 
penerimaan dengan jumlah biaya. Rumus yang digunakan 
untuk menghitung parameter ini adalah:  

R/C 
Dimana: 
R/C>1 “Untung” 
R/C<1 “Rugi” 
R/C :1 “Impas” 

3. Analisa BEP (Break Event Point) digunakan untuk 
mengetahui mengetahui pada tingkat produksi berapakah 
suatu mesin mulai menghasilkan keuntungan. Adapun 
rumus yang digunakan untuk mencari nilai BEP adalah: 

BEP =  
           

                              
 

 
4. Analisis PBP (Payback Period) di dapat beban PBP atau 

total waktu pengembalian modal. Adapun rumus untuk 
mencari nilai PBP sebagai berikut. 

PBP   
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pemanfaatan Pengelolaan ALSINTAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, 
peneliti membagi responden menjadi dua kelompok tani dengan 
lokasi yang berbeda, yaitu: 

 
4.1.1 Kelompok Tani Unggul Makmur 

Kelompok tani Unggul Makmur merupakan kelompok 
tani yang berada di Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan 
Kedungkandang yang diketuai oleh Bapak Khoirul Amin. Beliau 
menuturkan bahwa kelompok tani ini mendapatkan bantuan alat 
dan mesin pertanian dari pemerintah pada tahun 2016. Bantuan 
alat dan mesin pertanian ditujukan untuk memudahkan petani 
dalam pembudidayaan tanaman padi, sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Adapun 
alat dan mesin pertanian yang didapatkan sebagai berikut: 

1. Mesin Tanam 
Mesin tanam padi merek Yanmar AP 4 di Kecamatan 

Kedungkandang berjalan dengan efektif dan efisien. Hampir 
semua petani menggunakan bantuan mesin tersebut dalam 
proses penanaman bibit padi. Setiap petani diperbolehkan 
menggunakan mesin tersebut dengan sistem sewa, dimana 
petani membayar sewa alat sebesar Rp 1.250.000. Apabila 
terjadi kerusakan pada alat tersebut, maka ditanggung oleh kas 
kelompok tani.  

Adapun spesifikasi dari mesin tanam adalah merek 
Yanmar AP 4 dengan tipe pemudi berjalan di belakang 4 alur, 
roda 2, kapasitas kerja 5.32 jam/ha, dimensi (P 2190 x L 1500 x 
T 1020 mm), berat mesin 155 kg, bahan bakar besin dengan 
kapasitas tangki 4 liter, sistem starting manual (tarik), diameter 
roda 660 mm dengan kecepatan kerja rata-rata 2.37 km/jam 
maju 0.72 – 1.53 m/det mundur 0.16 – 0.35 m/det, jarak tanam 
12, 15, 17, 22 dengan kontrol kedalaman penananaman 15 - 40 
mm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1 Spesifikasi Mesin Tanam, Kec Kedungkandang 

No Deskripsi Parameter Teknis Persyaratan 

1 Mesin Model AP 4 
  Tipe Pengemudi berjalan 

di belakang, 4 alur, 
roda 2 

  Dimensi (PxLxT) (2190x1500x1020)m
m 

  Berat 155 kg 
  Kapasitas 5,32 jam/ha (0,18 

ha/jam) 
2 Motor 

Penggerak 
Model MZ175 

  Tipe 4 langkah 
berpendingin udara, 
OHV 

  Bahan bakar Bensin 
  Kapasitas tangki 4 liter 
  Daya rata-rata 2,6 Kw (3,5 HP) / 

3000 rpm 
3 Transmisi Sistem penyalaan Manual (tarik) 
  Penyetelan roda Pengatur ketinggian 

dengan hidrolik 
manual dan otomatis 

  Tingkta kecepatan Maju 2, mundur 1 
  Kecepatan rata-

rata 
2,37 km/jam 

4 Bagian 
penanaman 

Kecepatan jalan  

  Maju 0,72 – 1,53 m/detik 
  Mundur 0,16 – 0,35 m/detik 
  Jumlah alur 4 
  Jarak atur alur 30 cm 
  Jarak tanam 

dalam alur 
12,15,17,22 cm 

  Kedalaman 
penanaman 

15 – 40 mm (6 
tingkat) 

Data Primer, 2018 
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Sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh kelompok tani 
agar mesin tidak mudah rusak diantaranya: 

a. Pemanasan mesin tiap hari  
b. Mengganti oli secara rutin 
c. Memeriksa bagian alat secara rinci 
d. Membersihkan mesin setelah pemakaian 

 
2. Bajak Rotary 

Dalam pengolahan lahan sawah petani menggunakan 
mesin hand tractor dengan jenis bajak rotary, Spesifikasi bajak 
rotary merek quick tipe rotary zena dengan berat 400 kg, 
memiliki dimensi (227 x 86 x 130) cm, mesin penggeraknya 
menggunakan mesin diesel Kubota RD 110 D1 – 2 S dengan 
kecepatan putaran 2400 rpm, kapasitas tangki sebesar 11 liter, 
sistem starting engkol (manual), sistem pendingin menggunakan 
air dengan radiator, sistem transmisi kombinasi (gear chain) 
dengan sistem pembelok dog clutch, penerus daya dry multiple 
disc cluctch + V-Belt. Dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini. 

Tabel 4.2 Spesifikasi Bajak Rotary, Kec Kedungkandang  

No Deskripsi Parameter Teknis Persyaratan 

1 Mesin Model Quick 
  Tipe Rotary Zena 
  Dimensi (PxLxT) (227x86x130)cm 
  Berat 400 kg 
2 Motor 

penggerak 
Tipe Diesel Kubota RD110 

DI-2S 
  Bahan bakar Solar 
  Kapasitas tangki 11 liter 
3 Transmisi Sistem penyalaan  Engkol (manual) 
  Sistem pembelok Dog clutch 
  Sistem pendingin Air dengan radiator 
  Penerus daya Dry multiple disc 

clutch + V-Belt 
  Perlengkapan  Pisau rotary, roda 

belakang, roda karet, 
tangkai peluncur, 
tonggak tumpuan 

Data Primer, 2018 
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Mesin ini berjalan efektif, karena petani disana 
menggunakan alat pertanian secara mekanis dengan sistem 
sewa setiap pengoperasian. Untuk sistem pengelolaan agar 
tidak cepat rusak antara lain : 
a. Perawatan Rutin 

1) Menambah bahan bakar sampai batas maksimum. Pada 
saat mengisi bahan bakar, saringan bahan bakar yang 
ada di bawah tutup tangki jangan dilepas. 

2) Menambah air radiator apabila kurang. Gunakan air 
yang bersih 

3) Menambah atau mengurangi tekanan ban apabila tidak 
sesuai standar yang dianjurkan.  

4) Menambah oli pelumas apabila levelnya di bawah 
standar. Gunakan pelumas dengan jenis dan merk yang 
sama. 

5) Bersihkan mangkuk pada saringan bahan bakar apabila 
kotor 

b. Perawatan Berkala 
1) Perawatan berkala dilakukan tanpa melihat ada atau 

tidaknya kejanggalan yang terjadi pada  
2)  Kencangkan mur baut apabila diketemukan kendor. 

Gunakan kunci ring atau kunci pas dengan ukuran yang 
sama 

3) Bersihkan saringan udara dan tambahkan pelumas 
apabila kurang. Apabila udara di tempat traktor 
dioperasikan kotor/berdebu, saringan udara harus lebih 
sering dibersihkan 

4) Ganti oli transmisi SAE 90, dengan jumlah yang tepat 
5) Kuras tangki bahan bakar 
6) Kuras air radiator, ganti dengan air bersih 

 
3. Hand Sprayer  

Spesifikasi hand sprayer adalah merek CBA electric 
dengan kapasitas tangki bahan kimia: 16 liter; tekanan Kerja: 
0,45 Mpa; kapasitas Baterai: 12 V/8 AH; netto weight charger: 
6,14 kg; input: AC100-240 V 50/60 Hz dan output: DC 12V 2A. 
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini. 
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Tabel 4.3 Spesifikasi Hand Sprayer, Kec Kedungkandang 

No Deskripsi Persyaratan 

1 Merek CBA electric 
2 Kapasitas tangki bahan kimia 16 liter 
3 Tekanan kerja 0,45 Mpa 
4 Kapasitas baterai 12 V/8 AH 
5 Netto weight charger 6,14 kg 
 Input AC100-240 V-Hz 
 Output DC 12V 2A 

Data Primer, 2018 
Alat ini berjalan dengan efektif karena petani 

menggunakannya dalam memberantas hama dan penyakit 
tanaman padi. Alat ini tidak memiliki sistem sewa semua petani 
boleh menggunakan dalam proses budidaya tanaman padi. 
Adapun perawatan dari alat ini agar tidak mudah rusak adalah 
sebagai berikut: 

a. mengecek alat sebelum digunakan 
b. membersihkan tabung pengisi cairan, nozzle dan 

selang  
c. pastikan daya baterai terisi penuh 

 
4. Mini Combine Harvester.  

Spesifikasi mini combine harvester merek Yanmar tipe 
Zaaga BN 120 AT memiliki berat 362 kg dengan dimensi 
(P=3350 mm, L=1550 mm, LP=1300 dan T=1460 mm) dengan 
karung untuk menampung gabah. Motor penggeraknya 
menggunakan mesin diesel dengan daya 84 HP dan seorang 
operator. Sedangkan efisiensi perontokan sebesar 99,9% dan 
efisiensi lapang pemanenan sebesar 8,4 jam/ha, kecepatan 
jalan pemanenan sebesar 1,3 km/jam dengan konsumsi bahan 
bakar 0,8 liter/jam. Adapun susut panen sebesar 2% dengan 
tingkat kerusakan gabah sebesar 1,5% dan tingkat kebersihan 
90,5%. Roda penggeraknya menggunakan model crawler bahan 
karet. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 4.4 berikut. 
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Tabel 4.4 Spesifikasi Combine Harvester, Kec Kedungkandang 

No Deskripsi Parameter Teknis Persyaratan 

1 Mesin Merek Yanmar 
  Tipe Zaaga BN 120 AT 
  Dimensi (PxLxT) (3350x1550x1560) 
  Lebar pemotong 1300 mm 
  Berat 362 kg 
  Jumlah pisau 16 pcs (4 ruas 

penyisir) 
  Cara menampung Tipe karung 

kantong 
2 Motor 

penggerak 
Mesin Diesel 

  Daya 85 HP 
  Tipe kemudi Riding 
3 Roda 

penggerak 
Tipe  Model crowler 

bahan karet 
4 Unjuk kerja Efisiensi lapang 

pemanenan 
8,4 jam/ha 

  Kecepatan jalan 
pemanenan 

1,3 km/jam 

  Konsumsi bahan 
bakar 

0,8 liter/jam 

  Susut hasil 2% 
  Tingkat kerusakan 

gabah 
1,5% 

  Tingkat kebersihan 90,5% 
  Efisiensi 

perontokan 
99,9% 

Data Primer, 2018 
Mesin panen ini tidak berjalan dikarenakan beberapa 

fakor, diantaranya: 
a. Tingkat kerontokan gabah yang tinggi dikarenakan 

putarannya  terlalu berat 
b. Terlalu beratnya alat sedangkan tekstur tanah yang tidak 

mampu menahan beban dari alat akibatnya roda mesin 
tersangkut ditanah 

c. Sulitnya mencari operator 
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Dari keempat alat dan mesin pertanian tersebut yang 
berjalan dan dimanfaatkan secara efektif adalah mesin tanam, 
bajak rotary dan hand sprayer. Untuk mesin pertanian yang 
memiliki sistem sewa adalah mesin tanam, dan bajak rotary, 
sedangkan untuk hand sprayer tidak ada sistem sewa. Dengan 
asumsi siapa yang membutuhkan hand sprayer, maka boleh 
dipinjam asal dikembalikan.  

Pada kelompok tani ini mesin mini combine harvester 
tidak dimanfaatkan. Alasannya karena di tempat tersebut minat 
masyarakat untuk menjadi tenaga operator rendah sehingga 
sulit mencari tenaga operator yang mampu dan ahli dalam 
mengoperasikan mesin panen padi, Sehingga mesin mini 
combine harvester yang diberikan pemerintah pada kelompok 
tani ini pemanfaatan pengelolaannya tidak berjalan secara 
efektif dan efisien. Oleh karena nya mesin mini combine 
harvester tidak dianalisis secara finansial. 

 
4.1.2 Kelompok Tani Mukti V 

Kelompok tani Mukti V merupakan kelompok tani yang 
berada di Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun yang 
diketuai oleh Bapak Supardi. Beliau menuturkan bahwa 
kelompok tani ini mendapatkan bantuan alat dan mesin 
pertanian pada tahun 2016. Spesifikasi dari alat dan mesin 
pertanian bantuan pemerintah di Kecamatan Kedungkandang 
dan Sukun memiliki kesamaan jenis, merek dan tipe, yang 
berbeda hanya pada mesin mini combine harvester. Mesin mini 
combine harvester di Kecamatan Kedungkandang memiliki 
ukuran yang lebih kecil dibandingkan mesin panen di 
Kecamatan Sukun.  Adapun spesifikasi dari alat dan mesin 
pertanian adalah sebagai berikut: 

1. Mesin Tanam 
Mesin tanam padi di Kecamatan Sukun tidak berjalan 

dengan efektif dan efisien. Karena petani sulit merubah sistem 
penanaman secara manual ke sistem teknologi. Mesin tanam 
dengan merek Yanmar AP 4 dengan tipe pemudi berjalan di 
belakang 4 alur, roda 2, kapasitas kerja 5.32 jam/ha. Dapat 
dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini. 
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Tabel 4.5 Spesifikasi Mesin Tanam, Kec Sukun 

No Deskripsi Parameter Teknis Persyaratan 

1 Mesin Model AP 4 
  Tipe Pengemudi berjalan 

di belakang, 4 alur, 
roda 2 

  Dimensi (PxLxT) (2190x1500x1020)m
m 

  Berat 155 kg 
  Kapasitas 5,32 jam/ha (0,18 

ha/jam) 
2 Motor 

Penggerak 
Model MZ175 

  Tipe 4 langkah 
berpendingin udara, 
OHV 

  Bahan bakar Bensin 
  Kapasitas tangki 4 liter 
  Daya rata-rata 2,6 Kw (3,5 HP) / 

3000 rpm 
3 Transmisi Sistem penyalaan Manual (tarik) 
  Penyetelan roda Pengatur ketinggian 

dengan hidrolik 
manual dan otomatis 

  Tingkta kecepatan Maju 2, mundur 1 
  Kecepatan rata-

rata 
2,37 km/jam 

4 Bagian 
penanaman 

Kecepatan jalan  

  Maju 0,72 – 1,53 m/detik 
  Mundur 0,16 – 0,35 m/detik 
  Jumlah alur 4 
  Jarak atur alur 30 cm 
  Jarak tanam 

dalam alur 
12,15,17,22 cm 

  Kedalaman 
penanaman 

15 – 40 mm (6 
tingkat) 

Data Primer, 2018 
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Mesin tanam ini tidak berjalan dengan efektif 
dikarenakan beberapa alasan, yaitu: 

a. Kesulitan dalam menyesuaikan umur benih  
b. Kesulitan dalam menentukan tingkat kegemburan 

tanah saat menggunakan mesin tanam 
c. Petani cenderung menanam benih dengan sistem 

manual dan tidak mau beralih menggunakan teknologi 
mesin tanam 

Sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh kelompok tani 
agar mesin tidak mudah rusak diantaranya: 

a. Pemanasan mesin tiap hari  
b. Mengganti oli secara rutin 
c. Memeriksa bagian alat secara rinci 
d. Membersihkan mesin setelah pemakaian 

2. Bajak Rotary 
Spesifikasi bajak rotary merek quick tipe rotary zena 

dengan berat 400 kg, menggunakan mesin diesel Kubota RD 
110 D1 – 2 S Dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Spesifikasi Bajak Rotary, Kec Sukun 

No Deskripsi Parameter Teknis Persyaratan 

1 Mesin Model Quick 
  Tipe Rotary Zena 
  Dimensi (PxLxT) (227x86x130)cm 
  Berat 400 kg 
2 Motor 

penggerak 
Tipe Diesel Kubota RD110 

DI-2S 
  Bahan bakar Solar 
  Kapasitas tangki 11 liter 
3 Transmisi Sistem penyalaan  Engkol (manual) 
  Sistem pembelok Dog clutch 
  Sistem pendingin Air dengan radiator 
  Penerus daya Dry multiple disc 

clutch + V-Belt 
  Perlengkapan  Pisau rotary, roda 

belakang, roda karet, 
tangkai peluncur, 
tonggak tumpuan 

Data Primer, 2018 



30 
 

Mesin ini berjalan efektif, karena petani disana 
menggunakan alat pertanian secara mekanis dengan sistem 
sewa untuk setiap pengoperasian. Untuk sistem pengelolaan 

agar tidak cepat rusak antara lain : 
a. Perawatan Rutin 

1) Menambah bahan bakar sampai batas maksimum. Pada 
saat mengisi bahan bakar, saringan bahan bakar yang ada 
di bawah tutup tangki jangan dilepas. 

2) Menambah air radiator apabila kurang. Gunakan air yang 
bersih 

3) Menambah atau mengurangi tekanan ban apabila tidak 
sesuai standar yang dianjurkan.  

4) Menambah oli pelumas apabila levelnya di bawah standar. 
Gunakan pelumas dengan jenis dan merk yang sama. 

5) Bersihkan mangkuk pada saringan bahan bakar apabila 
kotor 

b. Perawatan Berkala 
1) Perawatan berkala dilakukan tanpa melihat ada atau 

tidaknya kejanggalan yang terjadi pada  
2)  Kencangkan mur baut apabila diketemukan kendor. 

Gunakan kunci ring atau kunci pas dengan ukuran yang 
sama 

3) Bersihkan saringan udara dan tambahkan pelumas apabila 
kurang. Apabila udara di tempat traktor dioperasikan 
kotor/berdebu, saringan udara harus lebih sering dibersihkan 

4) Ganti oli transmisi SAE 90, dengan jumlah yang tepat 
5) Kuras tangki bahan bakar 
6) Kuras air radiator, ganti dengan air bersih 

 
3. Hand Sprayer 

Spesifikasi hand sprayer adalah merek CBA electric 
dengan kapasitas tangki bahan kimia: 16 liter; tekanan Kerja: 
0,45 Mpa; kapasitas Baterai: 12 V/8 AH; netto weight charger: 
6,14 kg; input: AC100-240 V 50/60 Hz dan output: DC 12V 2A. 
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini. 
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Tabel 4.7 Spesifikasi Hand Sprayer, Kec Sukun 

No Deskripsi Persyaratan 

1 Merek CBA electric 
2 Kapasitas tangki bahan kimia 16 liter 
3 Tekanan kerja 0,45 Mpa 
4 Kapasitas baterai 12 V/8 AH 
5 Netto weight charger 6,14 kg 
 Input AC100-240 V-Hz 
 Output DC 12V 2A 

Data Primer, 2018 
Alat ini berjalan dengan efektif karena petani 

menggunakannya dalam memberantas hama dan penyakit 
tanaman padi, adapun perawatan dari alat ini adalah sebagai 
berikut: 

a. mengecek alat sebelum digunakan 
b. membersihkan tabung pengisi cairan, nozzle dan 

selang  
c. pastikan daya baterai terisi penuh 

 
4. Mini Combine Harvester 

Spesifikasi mini combine harvester merek Yanmar tipe 
Maxx1-m memiliki berat 640 kg dengan dimensi (P=3390 mm, 
L=1560 mm, LP=1200 dan T=1445 mm) dengan karung untuk 
menampung gabah.Adapun untuk penggeraknya menggunakan 
mesin diesel dengan daya 13,4 HP dan seorang operator. 
Sedangkan kapasitas kerja dari mesin sebesar 0.17 Ha/jam 
atau 5.86 jam/Ha, tingkat efektifitas kebersihan pemanenan 
sebesar 91%, penyusutannya sebesar 1,1% serta efisiensi 
lapang pemanenan sebesar 67,7%. Roda penggeraknya 
menggunakan model crawler bahan karet sebagai roda 
penggerak Dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini. 
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Tabel 4.8 Spesifikasi Mini Combine Harvester, Kec Sukun 

No Deskripsi Parameter Teknis Persyaratan 

1 Mesin Merek Yanmar 
  Tipe Maxxi - M 
  Dimensi (PxLxT) (3390x1560x1445)mm 
  Lebar pemotong 1200 mm 
  Cara menampung Tipe karung kantong 
2 Motor 

penggerak 
Mesin Diesel  

  Daya 13,4 HP 
  Tipe kemudi Riding 
  Tipe Model crueler bahan 

karet 
3 Unjuk kerja Kapasitas lapang 

efektif 
0,17 ha/jam atau 5,86 
jam/ha 

  Susut hasil 1,1% 
  Tingkat 

kebersihan gabah 
91% 

  Lebar potong 1200 mm 
  Efisiensi lapang 

pemanenan 
67,7% 

Data Primer, 2018 
Mesin panen ini tidak berjalan dikarenakan beberapa 

fakor, diantaranya: 
a. Tingkat kerontokan gabah yang tinggi dikarenakan 

putarannya  terlalu berat 
b. Terlalu beratnya alat sedangkan tekstur tanah yang tidak 

mampu menahan beban dari alat akibatnya roda mesin 
tersangkut ditanah 

c. Sulitnya mencari operator 
Dari keempat alat dan mesin pertanian tersebut yang 

berjalan secara efektif dan efisien adalah bajak rotary dan hand 
sprayer. Pada kelompok tani ini mesin tanam padi tidak 
dimanfaatkan karena menurut penuturan Bapak Supardi kondisi 
tanah di daerah ini yang bergelombang dengan kedalaman 
mencapai 1 lutut orang dewasa, lebih baik menggunakan 
tenaga manusia daripada mesin tanam karena hasil panen nya 
kurang memuaskan. Selain mesin tanam, mesin mini combine 
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harvester juga tidak berjalan karena sulitnya mencari tenaga 
operator yang mau menjalankannya. Oleh karena itu mesin 
tanam dan mini combine harvester yang diberikan pihak 
pemerintah tidak berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga 
mesin pertanian yang memiliki sistem sewa hanya mesin bajak 
rotary dan dianalisis secara finansial.  

 
4.2 Analisis Tingkat Keberlanjutan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat empat 
mesin pertanian yang akan dianalisis secara finansial. Analisis 
finansial kajian keuangan untuk mengetahui keberhasilan dan 
keuntungan yang telah dicapai dalam usaha. Analisis ini dapat 
membuat perhitungan dan menentukan tindakan apa yang akan 
diperbaiki untuk meningkatkan keuntungan dalam usaha. 
Sebelum menganalisis usaha penyewaan alat dan mesin 
pertanian di Kecamatan Kedungkandang dan Sukun, terlebih 
dahulu mengetahui biaya operasional dalam pengoperasian 
ALSINTAN, penerimaan dan pendapatan yang diperoleh petani. 
Adapun alat dan mesin pertanian yang akan dianalisis secara 
finansial, diantaranya mesin tanam padi dan bajak rotary.  

 
4.2.1 Analisis Biaya di Kec Kedungkandang 

4.2.1.1 Mesin Tanam 

Analisis biaya dalam pengoperasian mesin tanam, 
diperoleh dengan menghitung biaya tetap, biaya tidak tetap, 
penerimaan dan keuntungan yang didapatkan oleh petani. Biaya 
tetap terdiri dari biaya penyusutan, biaya bunga bank dan biaya 
garasi, sedangkan biaya tidak tetap terdiri dari biaya upah 
operator, bahan bakar, pelumas/oli dan suku cadang mesin. 
Penerimaaan terdiri dari total jam kerja dikalikan harga sewa 
alat. Keuntungan terdiri dari penerimaan dikurangi total biaya. 
Macam-macam biaya dalam pengoperasian mesin tanam padi 
di Kecamatan Kedungkandang dalam Tabel 4.9 berikut.  
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Tabel 4.9. Biaya Mesin Tanam, Kec Kedungkandang 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1 Harga awal Rp 79.625.000 
2 Harga akhir Rp 7.962.500 
3 Umur ekonomis 5 tahun 
4 Penanaman lahan 5 – 6 jam/hari 
5 Konsumsi bahan bakar 0,6 liter/jam 
6 Harga bahan bakar Rp 6.550/liter 
7 Konsumsi pelumas/oli 350/jam 
8 Harga pelumas/oli Rp 35.000/liter 
9 Upah operator Rp 200.000/ha 

Data Olahan Primer, 2018 
Tabel 4.9 terlihat bahwa biaya pengoperasian mesin 

tanam padi terdiri dari harga awal pembelian mesin sebesar Rp 
79.625.000 dan harga akhir 10% dari harga awal sebesar Rp 
7.962.500 dengan umur ekonomis 5 tahun. Penanaman 1 Ha 
lahan sawah sekitar 5 - 6 jam/hari dengan konsumsi bahan 
bakar bensin sekitar 0,6 liter/jam seharga Rp 6.550/liter. 
Konsumsi pelumas/oli sebesar 350/jam dengan harga Rp 
35.000/liter dan upah operator sebesar Rp. 200.000 per ha.  

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak habis sekali 
pakai. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan, biaya bunga 
bank dan biaya garasi. Biaya penyusutan terdiri dari harga awal 
pembelian mesin, harga akhir dan umur ekonomis. Biaya bunga 
bank dalam setahun dengan tingkat 12% dan biaya garasi dapat 
dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Biaya Tetap Mesin Tanam, Kec Kedungkandang 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1 Biaya Penyusutan Rp 14.332.500 
2 Biaya bunga bank Rp 9.555.000 
3 Biaya garasi Rp 1.000.000 

 Total Rp 24.887.500 

Data Olahan Primer, 2018 
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa biaya penyusutan 

mesin tanam selama setahun sebesar Rp 14.332.500, tingkat 
suku bunga pertahun sebesar Rp 9.555.000 dengan biaya 
garasi mesin setahun sebesar Rp 1.000.000 dan total biaya 
tetap sebesar Rp 24.887.500. 
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Biaya tidak tetap (biaya variabel) adalah biaya yang bisa 
berubah berdasarkan tingkat produksi. Biaya variabel mesin 
tanam padi terdiri dari upah operator, bahan bakar, pelumas/oli, 
suku cadang mesin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Tabel 4.11 sebagai berikut. 

Tabel 4.11 Biaya Tidak Tetap Mesin Tanam, Kec 
Kedungkandang 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1 Upah operator Rp 9.999.999 
2 Bahan bakar Rp 1.361.499 
3 Pelumas/oli Rp 105.000 
4 Suku cadang Rp 6.249.999 

 Total Rp 12.091.497 

Data Olahan Primer, 2018 
Tabel 4.11 menunjukkan hasil bahwa upah operator 

dalam setahun sebesar Rp 9.999.999, dengan bahan bakar 
sebesar Rp 1.361.499, biaya pelumas/oli sebesar Rp 105.000 
dan suku cadang sebesar Rp. 6.249.999. Adapun total biaya 
tidak tetap dari mesin tanam sebesar Rp 12.091.497. 

Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh oleh 
pemilik mesin dari hasil penyewaan mesin atau hasil kali antara 
total jam kerja setahun dengan harga sewa mesin tanam, hasil 
penerimaan nantinya dikurangi dengan total biaya untuk 
menghasilkan pendapatan bersih petani. Analisis R/C Rasio 
diperoleh dari total penerimaan dibagi dengan total biaya. 
Analisis BEP diperoleh biaya tetap dibagi biaya sewa dikurangi 
biaya tidak tetap dikalikan 100%. Analisis PBP diperoleh dari 
Investasi dibagi dengan keuntungan. Untuk lebih jelasnya hasil 
penerimaan, pendapatan, R/C Rasio, BEP dan Payback Period 
dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini.  
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Tabel 4.12 R/C Rasio Mesin Tanam, Kec Kedungkandang 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1. Penerimaan  
 Total jam kerja setahun 300 jam 
 Harga sewa mesin tanam Rp 200.000/jam 
 Total Rp 60.000.000 
2. Total biaya  
 Total biaya tetap Rp 24.887.500 
 Total biaya tidak tetap Rp 12.091.497 
 Total Rp 36.978.997 
 Pendapatan (TR - TC) Rp 23.021.003 
 R/C Ratio 1,62 
 BEP 155,82 jam atau 25,97 ha 
 PBP 3,46 tahun 

Data Olahan Primer, 2018 
Tabel 4.12 menunjukkan bahwa total jam kerja mesin 

selama setahun sekitar 300 jam dengan harga sewa mesin 
tanam sebesar Rp 200.000/jam sehingga menghasilkan total 
penerimaan sebesar Rp 60.000.000. Total penerimaan 
dikurangi dengan total biaya sebesar Rp 36.978.997 
menghasilkan pendapatan petani sebesar Rp 23.021.003. 

 Adapun hasil analisis R/C Rasio sebesar 1,62 > 1 yang 
artinya bahwa mesin tanam tersebut layak untuk dikembangkan 
karena berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan hasil yang 
menguntungkan. Analisis BEP sebesar 155,82 jam atau 25,97 
Ha, yang artinya bahwa petani sudah mengalami BEP atau titik 
impas pada pengoperasian mesin tanam selama 155,82 jam 
atau pengerjaan lahan seluas 25,97 Ha. Hasil Payback Period 
dari mesin tanam padi sebesar 3,46 tahun, artinya seluruh 
modal yang dikeluarkan petani untuk mesin tanam padi akan 
kembali pada 3,46 tahun.  

Hasil data diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan dan 
pengelolaan mesin tanam padi layak dan dapat berkelanjutan 
karena ditinjau dari umur ekonomi mesin tanam padi yaitu 5 
tahun dan PBP tersebut kurang dari umur ekonomis. Hal ini 
disebabkan oleh kemampuan dan kemauan petani dalam 
membayar sewa mesin tanam padi sesuai regulasi harga dan 
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kesepakatan dari kelompok tani, sehingga mampu menutupi 
biaya ongkos sewa mesin tanam padi dan biaya lainnya. 

 
4.2.1.2 Bajak Rotary 

Analisis biaya dalam pengoperasian mesin rotary, 
diperoleh dengan menghitung biaya tetap dan biaya tidak tetap. 
Macam-macam biaya dalam pengoperasian bajak rotary di 
Kecamatan Kedungkandang dapat dilihat pada Tabel 4.13 

Tabel 4.13 Biaya Bajak Rotary, Kec Kedungkandang 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1 Harga awal Rp 35.500.000 
2 Harga akhir Rp 3.550.000 
3 Umur ekonomis 5 tahun 
4 Pengolahan lahan 7 – 8 jam/hari 
5 Konsumsi bahan bakar 16 liter/ha 
6 Harga bahan bakar Rp 5.150/liter 
7 Konsumsi pelumas/oli  
 - Oli mesin 2,4 liter 
 - Oli transmisi 8 liter 
8 Harga pelumas/oli  
 - Oli mesin Rp 26.000/liter 
 - Oli transmisi Rp 15.000/liter 
9 Upah operator Rp 600.000/ha 

Data Olahan Primer, 2018 
Tabel 4.13 terlihat bahwa biaya pengoperasian bajak 

rotary terdiri dari harga awal pembelian mesin sebesar Rp 
35.500.000 dan harga akhir 10% dari harga awal sebesar Rp 
3.550.000 dengan umur ekonomis 5 tahun. Pengolahan 1 Ha 
lahan sawah sekitar 7 - 8 jam/hari dengan konsumsi bahan 
bakar solar sekitar 16 liter/ha seharga Rp 5.150/liter. Konsumsi 
pelumas/olimesin sebesar 2,4 dengan harga 26000/liter 
sedangkan konsumsi oli transmisi sebesar 8 liter dengan harga 
Rp 35.000/liter dan upah operator sebesar Rp. 600.000 per ha.  

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak habis sekali 
pakai. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan, biaya bunga 
bank dan biaya garasi. Biaya penyusutan terdiri dari harga awal 
pembelian mesin, harga akhir dan umur ekonomis. Biaya bunga 
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bank dalam setahun dengan tingkat 12% dan biaya garasi dapat 
dilihat pada Tabel 4.14 sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Biaya Tetap Bajak Rotary, Kec Kedungkandang 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1 Biaya Penyusutan Rp 6.390.000 
2 Biaya bunga bank Rp 4.260.000 
3 Biaya garasi Rp 800.000 

 Total Rp 11.450.000 

Data Olahan Primer, 2018 
Tabel 4.14 menunjukkan bahwa biaya penyusutan 

sebesar Rp 6.390.000, tingkat suku bunga pertahun sebesar Rp 
4.260.000 dengan biaya garasi mesin setahun sebesar Rp 
800.000dan total biaya tetap sebesar Rp 11.450.000. 

Biaya tidak tetap (biaya variabel) adalah biaya yang bisa 
berubah berdasarkan tingkat produksi. Biaya variabel mesin 
bajak rotary terdiri dari upah operator, bahan bakar, pelumas/oli, 
suku cadang mesin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Tabel 4.15 sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Biaya Tidak Tetap Bajak Rotary, Kec 
Kedungkandang 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1 Upah operator Rp 17.143.200 
2 Bahan bakar Rp 2.472.000 
3 Pelumas/oli  
 - Oli mesin Rp 249.600 
 - Oli transmisi Rp 120.000 
4 Suku cadang Rp 3.714.284 

 Total Rp 23.699.084 

Data Olahan Primer, 2018 
Tabel 4.15 menunjukkan hasil bahwa upah operator 

dalam setahun sebesar Rp 17.143.200, dengan bahan bakar 
sebesar Rp 2.472.000, biaya pelumas/oli mesin sebesar Rp 
249.600, biaya oli transmisi sebesar Rp 120.000 dan suku 
cadang sebesar Rp. 3.714.284. Adapun total biaya tidak tetap 
dari bajak rotary sebesar Rp 23.699.084. 

Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh oleh 
pemilik mesin dari hasil penyewaan mesin atau hasil kali antara 
total jam kerja setahun dengan harga sewa bajak rotary, hasil 
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penerimaan nantinya dikurangi dengan total biaya untuk 
menghasilkan pendapatan bersih petani. Analisis R/C Rasio 
diperoleh dari total penerimaan dibagi dengan total biaya. Untuk 
lebih jelasnya hasil penerimaan, pendapatan, R/C Rasio, BEP 
dan Payback Period dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut ini. 

Tabel 4.16 R/C Rasio Bajak Rotary, Kec Kedungkandang 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1. Penerimaan  
 Total jam kerja setahun 400 jam 
 Harga sewa mesin tanam Rp 96.428,57/jam 
 Total Rp 38.571.228,57 
2. Total biaya  
 Total biaya tetap Rp 11.450.000 
 Total biaya tidak tetap Rp 23.699.084 
 Total Rp 35.149.084 
 Pendapatan (TR - TC) Rp 3.422.144,57 
 R/C Ratio 1,09 
 BEP 307,33 jam atau 21,95 ha 
 PBP 10,37 tahun 

Data Olahan Primer, 2018 
Tabel 4.16 menunjukkan bahwa total jam kerja mesin 

selama setahun sekitar 400 jam dengan harga sewa bajak 
rotary sebesar Rp 96.428,57/jam sehingga menghasilkan total 
penerimaan sebesar Rp 38.571.228.57. Total penerimaan 
dikurangi dengan total biaya sebesar Rp 35.149.084 
menghasilkan pendapatan petani sebesar Rp 3.422.144,57. 

 Adapun hasil analisis R/C Rasio sebesar 1,09 > 1 yang 
artinya bahwa bajak rotary tersebut layak untuk dikembangkan 
karena berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan hasil yang 
menguntungkan. Analisis BEP sebesar 307,33 jam atau 21,95 
Ha, yang artinya bahwa petani sudah mengalami BEP atau titik 
impas pada pengoperasian bajak rotary selama 307,33 jam atau 
pengerjaan lahan seluas 21,95 Ha. Hasil Payback Period dari 
mesin tanam padi sebesar 10,37 tahun, artinya seluruh modal 
yang dikeluarkan petani untuk mesin bajak rotary akan kembali 
pada 10,37 tahun.  

Hasil data diatas menunjukkan bahwa pemanfaatan dan 
pengelolaan bajak rotary bisa berkembang namun tidak dapat 
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berkelanjutan karena hasil Payback Period melebihi umur 
ekonomis yaitu 5 tahun. Hal ini dikarenakan tingginya biaya 
operator dan biaya garasi. Seharusnya kelompok tani Unggul 
Makmur mengurangi biaya operator dari Rp 600.000 menjadi Rp 
500.000 dan biaya garasi dari Rp 800.000 menjadi Rp 500.000 
serta menaikkan harga sewa alat (suku cadang) dari Rp 
1.300.000 menjadi Rp 1.400.000. Dengan meregulasi biaya 
tersebut dapat menghasilkan PBP sebesar 4,43 tahun sehingga 
mesin bajak rotary dapat berkelanjutan.  

 
4.2.2 Analisis Biaya di Kec Sukun 

4.2.2.1 Bajak Rotary 

Analisis biaya dalam pengoperasian mesin bajak rotary, 
diperoleh dengan menghitung biaya tetap dan biaya tidak tetap. 
Macam-macam biaya dalam pengoperasian bajak rotary di 
Kecamatan Sukun dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17 Biaya Bajak rotary, Kec Sukun 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1 Harga awal Rp 35.500.000 
2 Harga akhir Rp 3.550.000 
3 Umur ekonomis 5 tahun 
4 Pengolahan lahan 7 – 8 jam/hari 
5 Konsumsi bahan bakar 16 liter/ha 
6 Harga bahan bakar Rp 5.150/liter 
7 Konsumsi pelumas/oli  
 - Oli mesin 2,4 liter 
 - Oli transmisi 8 liter 
8 Harga pelumas/oli  
 - Oli mesin Rp 26.000/liter 
 - Oli transmisi Rp 15.000/liter 
9 Upah operator Rp 600.000/ha 

Data Olahan Primer, 2018 
Pada Tabel 4.17 menunjukkan bahwa biaya 

pengoperasian bajak rotary terdiri dari harga awal pembelian 
mesin sebesar Rp 35.500.000 dan harga akhir 10% dari harga 
awal sebesar Rp 3.550.000 dengan umur ekonomis 5 tahun. 
Pengolahan 1 Ha lahan sawah sekitar 7 - 8 jam/hari dengan 
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konsumsi bahan bakar solar sekitar 16 liter/ha seharga Rp 
5.150/liter. Konsumsi pelumas/olimesin sebesar 2,4 dengan 
harga 26000/liter sedangkan konsumsi oli transmisi sebesar 8 
liter dengan harga Rp 35.000/liter dan upah operator sebesar 
Rp. 600.000 per ha.  

Biaya tetap merupakan biaya yang tidak habis sekali 
pakai. Biaya tetap terdiri dari biaya penyusutan, biaya bunga 
bank dan biaya garasi. Biaya penyusutan terdiri dari harga awal 
pembelian mesin, harga akhir dan umur ekonomis. Biaya bunga 
bank dalam setahun dengan tingkat 12% dan biaya garasi dapat 
dilihat pada Tabel 4.18 

Tabel 4.18 Biaya Tetap Bajak Rotary, Kec Sukun 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1 Biaya Penyusutan Rp 6.390.000 
2 Biaya bunga bank Rp 4.260.000 
3 Biaya garasi Rp 500.000 

 Total Rp 11.150.000 

Data Olahan Primer, 2018 
Tabel 4.18 menunjukkan bahwa biaya penyusutan 

mesin sebesar Rp 6.390.000, dengan tingkat suku bunga 
pertahun sebesar Rp 4.260.000 dan biaya garasi mesin setahun 
sebesar Rp 500.000 sehingga total biaya tetap mesin selama 
setahun sebesar Rp 11.150.000. 

Biaya tidak tetap (biaya variabel) adalah biaya yang 
berubah berdasarkan tingkat produksi. Biaya variabel mesin 
bajak rotary terdiri dari upah operator, bahan bakar, pelumas/oli 
dan suku cadang mesin dapat dilihat pada Tabel 4.19 

Tabel 4.19 Biaya Tidak Tetap Bajak Rotary, Kec Sukun 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1 Upah operator Rp 17.142.856 
2 Bahan bakar Rp 2.472.000 
3 Pelumas/oli  
 - Oli mesin Rp 249.600 
 - Oli transmisi Rp 120.000 
4 Suku cadang Rp 4.000.000 

 Total Rp 23.984.456 

Data Olahan Primer, 2018 
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Tabel 4.19 menunjukkan bahwa upah operator sebesar 
Rp 17.143.200, dengan bahan bakar sebesar Rp 2.472.000, 
biaya pelumas/oli mesin sebesar Rp 249.600, biaya oli transmisi 
sebesar Rp 120.000 dan suku cadang sebesar Rp. 4.000.000. 
Total biaya tidak tetap sebesar Rp 23.984.456. 

Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh oleh 
pemilik mesin dari hasil penyewaan mesin atau hasil kali antara 
total jam kerja setahun dengan harga sewa bajak rotary, hasil 
penerimaan nantinya dikurangi dengan total biaya untuk 
menghasilkan pendapatan bersih petani. Analisis R/C Rasio 
diperoleh dari total penerimaan dibagi dengan total biaya. Untuk 
lebih jelasnya hasil penerimaan, pendapatan, R/C Rasio, BEP 
dan Payback Period dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut ini. 

Tabel 4.20 R/C Rasio Bajak Rotary, Kec Sukun 

No Uraian Nilai Rata-rata penggunaan 

1 Penerimaan  
 Total jam kerja setahun 400 jam 
 Harga sewa mesin tanam Rp100.000/jam 
 Total Rp 40.000.000 
2 Total biaya  
 Total biaya tetap Rp 11.150.000 
 Total biaya tidak tetap Rp 23.984.456 
 Total Rp 35.134.456 
 Pendapatan (TR - TC) Rp 4.868.544 
 R/C Ratio 1,13 
 BEP 278,47 jam atau 19,89 ha 
 PBP 7,29 tahun 

Data Olahan Primer, 2018 
Tabel 4.20 menunjukkan bahwa total jam kerja mesin 

selama setahun sekitar 400 jam dengan harga sewa bajak 
rotary sebesar Rp 100.000/jam sehingga menghasilkan total 
penerimaan sebesar Rp 40.0000. Total penerimaan dikurangi 
dengan total biaya sebesar Rp 35.134.456 menghasilkan 
pendapatan petani sebesar Rp 35.134.456. 

 Adapun hasil analisis R/C Rasio sebesar 1,13 > 1 yang 
artinya bahwa bajak rotary tersebut layak untuk dikembangkan 
karena berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan hasil yang 
menguntungkan. Analisis BEP sebesar 278,47 jam atau 19,89 
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ha, yang artinya bahwa petani sudah mengalami BEP atau titik 
impas pada pengoperasian mesin tanam selama 278,47 jam 
atau pengerjaan lahan seluas 19,89 Ha. Hasil Payback Period 
dari bajak rotary sebesar 7,29 tahun, artinya seluruh modal yang 
dikeluarkan petani untuk bajak rotary akan kembali pada 7,29 
tahun.  

Dengan demikian, alat dan mesin pertanian bantuan 
pemerintah yang dimanfaatkan secara efektif dan efisien adalah 
mesin tanam dan bajak rotary. Namun berdasarkan hasil 
perhitungan yang layak dan berkelanjutan untuk dikembangkan 
adalah mesin tanam padi, sedangkan bajak rotary meskipun 
menguntungkan dan sudah BEP tetapi tidak dapat berkelanjutan 
karena hasil Payback Period melebihi dari umur ekonomis yaitu 
5 tahun. Hal ini dikarenakan oleh tingginya biaya operator. 
Seharusnya kelompok tani Mukti V dapat mengurangi biaya 
operator dari Rp 600.000 menjadi Rp 500.000. Dengan 
meregulasi biaya tersebut dapat menghasilkan PBP sebesar 
4,59 tahun sehingga mesin bajak rotary dapat berkelanjutan. 
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V   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Alat dan mesin pertanian bantuan dari pemerintah yang 

dimanfaatkan dan dikelola secara efektif adalah mesin 
tanam, bajak rotary dan hand sprayer. Untuk mini combine 
harvester tidak dimanfatkan secara efektif karena kekuatan 
tekstur tanah yang tidak mampu menahan beban mesin 
sehingga roda mesin tersangkut di tanah dan sulitnya 
mencari tenaga operator. 

2. Alat dan mesin pertanian yang layak dan berkelanjutan 
untuk dikembangkan adalah mesin tanam dengan R/C Rasio 
sebesar 1,62, analisis BEP sebesar 155,82 jam atau 25,97 
Ha dan Payback Period sebesar 3,46 tahun. Sedangkan 
mesin bajak rotary layak dan tidak berkelanjutan untuk 
dikembangkan karena hasil R/C Rasio  sebesar 1,13,  
analisis BEP sebesar 278,47 jam atau 19,89 ha Ha, dan 
Payback Period sebesar 7,29 Tahun. 
 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan kepada kelompok tani dan 
pihak pemerintah adalah sebagai berikut: 
1. Petani harus memodifikasi mini combine harvester agar 

bantuan dari pemerintah tidak terbuang sia-sia dan bisa 
dimanfaatkan. 

2. Pihak pemerintah harus melakukan survey lokasi agar 
alsintan yang diberikan sesuai dengan kondisi lahan.  

3. Petani harus mengurangi biaya operator dan biaya garasi 
menjadi Rp 500.000 serta menaikkan harga sewa alat 
sebesar Rp 1.400.000 agar hasil pay back periode tidak 
melebihi umur ekonomis dan semua alsintan bantuan 
pemerintah dapat berkelanjutan. 
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