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ABSTRACT

FINANCIAL FEASIBILITY ANALYSIS OF RICE HARVESTING
MACHINE (COMBINE HARVESTER) IN SEPUTIH RAMAN

SUBDISTRICT, CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

HARI MURTI

This study aims to analyze: (1) the financial feasibility of combine harvester
machine business unit, (2) the sensitivity of the financial feasibility of the
business unit of combine harvester machine, and (3) the institutional of business
unit of combine harvester machine. The locations are selected intentionally (by
purposive) in the Seputih Raman Subdistrict, Central Lampung Regency.
Respondents taking a census of 10 people who are the owners of rice harvesting
machine (combine harvester) with three differences of the year of machinery
invesment, i. e., in 2013, 2014, and 2015. Data are analyzed by descriptive
quantitative analysis for financial analysis and sensitivity, also by descriptive
qualitative analysis for institutional analysis. The results shows that: (1) combine
harvester machine business unit is financially viable as indicated by the value of
Net Present Value (NPV). NPV based on years of machinery investment in 2013,
2014, and 2015 is Rp 779.027.757,73; Rp 638.765.707,48; and Rp
417.306.800,57. Internal Rate of Return (IRR) is 77,40%; 70,55%; 67,29% is
greater than the interest rate used is 9%. Gross B/C is 1,39; 1,35; 1,30. Net B/C is
3,35; 2,99; 2,92. PP is 2,18; 2,24; 2,33 from the economic life of the machine for
seven years, (2) business unit combine harvester machine is still feasible despite
the drop harvest area of 4.77%, a decrease in rental rates machine of 5%, and an
increase in operating costs of 6.51%, and (3) the institutional of business unit of
combine harvester machine are classified into private and farmer groups property.
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ABSTRAK

ANALISIS KELAYAKAN FINANSIAL UNIT USAHA MESIN PEMANEN
PADI (COMBINE HARVESTER) DI KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

HARI MURTI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kelayakan finansial unit usaha
mesin combine harvester, (2) sensitivitas kelayakan finansial unit usaha mesin
combine harvester, (3) kelembagaan unit usaha mesin combine harvester. Lokasi
penelitian dipilih secara sengaja (purposive) di Kecamatan Seputih Raman,
Kabupaten Lampung Tengah. Responden diambil secara sensus dengan jumlah 10
orang yang merupakan pemilik dari mesin padi panen (combine harvester) dengan
tiga perbedaan tahun investasi mesin, yaitu pada 2013, 2014 dan 2015. Data
dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk analisis kelayakan finansial dan
sensitivitas dan analisis deskriptif kualitatif untuk analisis kelembagaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: (1) unit usaha mesin combine harvester layak
secara finansial yang ditunjukkan dengan nilai NPV berdasarkan tahun investasi
mesin 2013, 2014 dan 2015 sebesar Rp 779.027.757,73; Rp 638.765.707,48; dan
Rp 417.306.800,57. IRR yaitu 77,40%; 70,55%; 67,29% lebih besar dari tingkat
suku bunga yang digunakan adalah 9%. Gross B/C yaitu 1,39; 1,35; 1,30. Net B/C
yaitu 3,35; 2,99; 2,92. PP yaitu 2,18; 2,24; 2,33 dari umur ekonomis mesin selama
tujuh tahun, (2) unit usaha mesin combine harvester masih layak meskipun terjadi
penurunan luas lahan panen 4,77%, penurunan tarif sewa mesin 5% dan kenaikan
biaya operasional 6,51%, (3) kelembagaan pengelolaan unit usaha mesin combine
harvester diklasifikasikan ke dalam milik pribadi dan milik kelompok tani.

Kata kunci: combine harvester, finansial, kelembagaan, sensitivitas
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris, sektor pertanian telah menjadi tulang

punggung dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian memiliki dimensi

yang sangat kompleks baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya

maupun dalam menciptakan terbangunnya ketahanan nasional yang kokoh.

Sektor pertanian sangat tepat untuk dijadikan sebagai sektor andalan dalam

membangun perekonomian nasional (Departemen Pertanian, 2013).

Padi merupakan salah satu komoditas subsektor tanaman pangan terbesar di

Indonesia karena sebagian besar kebutuhan makanan pokok masyarakat

Indonesia dipenuhi dengan konsumsi beras. Indonesia memiliki beberapa

daerah sebagai sentra produksi padi, dapat dilihat dari data produksi padi di

Indonesia pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Produksi, luas panen dan produktivitas padi beberapa provinsi di
Indonesia, 2015

Provinsi Produksi (Ton)
Luas Panen

(Hektar)
Produktivitas

(Kuintal/Hektar)

Jawa Timur 13.054.511 2.136.872 61,09
Jawa Barat 11.176.917 1.851.716 60,36
Jawa Tengah 11.045.494 1.869.310 59,09
Sulawesi Selatan 5.534.379 1.056.229 52,40
Sumatera Selatan 4.259.104 871.815 48,85
Sumatera Utara 3.866.492 753.996 51,28
Lampung 3.641.767 708.046 51,43
Sumatera Barat 2.604.784 513.022 50,77

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015a
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Provinsi Lampung berada diurutan ke-7 terbanyak nasional dengan produksi

sebanyak 3,64 juta ton lebih atau sekitar 4,85% produksi nasional, sehingga

Provinsi Lampung menjadi salah satu sentra produksi padi nasional dan juga

sebagai penunjang kebutuhan beras nasional. Kabupaten Lampung Tengah

merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dengan luas

lahan dan jumlah produksi tanaman padi terbesar di Lampung, diharapkan

Kabupaten Lampung Tengah bisa menjadi lumbung padi bagi pemenuhan

kebutuhan pangan beras di Provinsi Lampung maupun Indonesia. Berikut ini

merupakan hasil produksi, luas panen, dan produktivitas padi di berbagai

kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi sawah
di Provinsi Lampung, 2015

No Kabupaten Luas panen
(ha)

Produksi
(ton)

Produktivitas
(ton/ha)

1 Lampung Barat 25.134 121.848 4,8
2 Lampung Timur 94.527 507.010 5,4
3 Lampung Tengah 152.359 807.569 5,3
4 Lampung Selatan 88.855 469.457 5,3
5 Lampung Utara 38.231 172.631 4,5
6 Tanggamus 42.749 229.756 5,4
7 Way Kanan 38.717 175.344 4,5
8 Tulang Bawang 47.417 228.409 4,8
9 Pesawaran 27.383 148.561 5,4
10 Pringsewu 24.536 134.842 5,5
11 Mesuji 28.118 133.767 4,7
12 Tulang Bawang Barat 17.076 80.816 4,7
13 Pesisir Barat 18.806 82.761 4,4
14 Bandar Lampung 1.665 8.996 5,4
15 Metro 3.158 18.297 5,7

Jumlah 648.731 3.320.064 52,05
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015b

Pada Tabel 2 dijelaskan bahwa Kabupaten Lampung Tengah menjadi

penghasil padi terbesar di Provinsi Lampung dan juga bisa dikatakan bahwa

Kabupaten Lampung Tengah sebagai lumbung padi di Provinsi Lampung,
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pemasok terbesar kebutuhan beras di Provinsi Lampung dan jumlah lahan

produksi serta produktivitas lahan terbesar di Provinsi Lampung. Salah satu

kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas lahan untuk pertanian

padi paling besar adalah di Kecamatan Seputih Raman. Berikut ini

merupakan data luasan lahan padi sawah di berbagai kecamatan di Kabupaten

Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luasan lahan padi sawah di Kabupaten Lampung Tengah, 2015

No Kecamatan
Jenis lahan

Total
Irigasi Tadah hujan Lebak

1 Padang Ratu 1.992 235 - 2.227
2 Selagai Lingga 708 542 - 1.250
3 Pubian 1.525 1.351 - 2.876
4 Anak Tuba 2.414 185 - 2.599
5 Anak Ratu Aji 2.461 108 - 2.569
6 Kalirejo 794 227 68 1.084
7 Sendang Agung 1.265 123 - 1.388
8 Bangun Rejo 987 1.305 - 2.292
9 Gunung Sugih 5.071 112 50 5.233

10 Bekri 1.171 1.212 - 2.383
11 Bumi Ratu Nuban 3.012 - - 3.012
12 Trimurjo 4.209 - - 4.209
13 Punggur 3.057 - - 3.057
14 Kota Gajah 3.315 - - 3.315
15 Seputih Raman 6.756 23 246 7.025
16 Terbanggi Besar 4.430 354 175 4.959
17 Seputih Agung 3.814 - - 3.814
18 Way Pengubuan 259 582 - 841
19 Terusan Nunyai 463 - - 463
20 Seputih Mataram 4.283 855 - 5.138
21 Bandar Mataram 751 - 378 1.129
22 Seputih Banyak 2.714 222 299 3.235
23 Way Seputih 2.153 451 - 2.604
24 Rumbia 215 574 537 1.326
25 Bumi Nabung - 315 776 1.091
26 Putra Rumbia - 346 1.644 1.990
27 Seputih Surabaya - 250 3.245 3.495
28 Bandar Surabaya - 2.200 - 2.200

Total 57.819 11.572 7.413 76.804
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015c

Berdasarkan data luasan lahan pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa Kecamatan

Seputih Raman mempunyai luasan lahan sawah terbesar di Kabupaten

Lampung Tengah dengan jumlah total luas lahan 7.025 hektar dengan jumlah
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lahan padi sawah 6.756 hektar. Keadaan yang sangat potensial dalam upaya

pengembangan produksi padi di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten

Lampung Tengah.

Padi merupakan komoditas yang sudah banyak dibudidayakan masyarakat

Indonesia sejak dahulu. Budidaya padi tentu saja tidak bisa lepas dari proses

panen. Hal itu merupakan salah satu hal yang sangat berperan besar dalam

kegiatan produksi padi. Proses panen padi merupakan kegiatan on farm

(kegiatan yang dilakukan di lahan pertanian) dan proses pasca panen padi

merupakan kegiatan yang dilakukan diluar lahan (off farm) sebagai proses

akhir dari rangkaian produksi komoditas padi. Panen padi dimulai dengan

perontokan bulir padi yang telah tua (siap panen) dari batang pohon dan

dilanjutkan dengan perontokan yaitu pelepasan butir-butir gabah dari

malainya. Proses pasca panen meliputi kegiatan pengeringan, pembersihan

dan penggilingan. Setiap kegiatan dalam proses panen dan pasca panen dapat

dilakukan secara tradisional dengan bantuan alat ataupun secara modern/semi

modern dengan menggunakan bantuan mesin.

Saat ini keadaan tenaga kerja di sektor pertanian semakin menurun. Perhatian

pemerintah terhadap sektor pertanian yang minim dinilai sebagai penyebab

menurunnya penyerapan tenaga kerja sektor ini. Data Badan Pusat Statistik

(2015) menunjukkan adanya penurunan penyerapan tenaga kerja pertanian

pada pertengahan hingga akhir tahun 2014 lalu dibandingkan dengan awal

tahun 2015. Pada awal tahun 2015 lalu, jumlah tenaga kerja pertanian tercatat

38,97 juta jiwa, berkurang 250.000 orang atau 0,64% dibandingkan dengan

pertengahan hingga akhir tahun 2014 lalu yang mencapai 40,83 juta jiwa.
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Dalam kurun waktu 2004-2014, terjadi penurunan angka tenaga kerja

pertanian dari sebelumnya sekitar hampir 50% menjadi hanya 38%

masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor tersebut. Konsekuensi dari hal

tersebut adalah meningkatnya impor bahan pangan yang seharusnya bisa

disediakan oleh petani-petani dalam negeri. Maka diperlukan aksi nyata dari

pemerintah yang menunjukkan keberpihakannya ke sektor pertanian. Menurut

Simanjuntak (2015) menilai penurunan penyerapan tenaga kerja sektor ini

terjadi karena berkurangnya minat dalam berinvestasi di jasa kemasyarakatan.

Investasi di bidang itu menurun, kemudian permintaan masyarakat untuk

bidang-bidang jasa itu juga menurun.

Saat ini kebutuhan akan mekanisasi pertanian semakin meningkat seiring dengan makin

langkanya tenaga kerja pertanian dan adanya kenaikan upah yang nyata di pedesaan

terutama didaerah dengan intensitas produksi pertanian tinggi. Terlihat sejak era 1970 an

hingga 2000 selalu ada peningkatan penggunaan alat mekanis pertanian di Indonesia.

Berikut merupakan data statistik jumlah mesin pertanian di Indonesia sejak

periode tahun 1970-2000.

Tabel 4. Jumlah mesin pertanian di Indonesia periode tahun 1970-2000

Tahun

Jenis alsintan

Traktor Roda 4 Sprayer Harvester

(Pemanen)

Rice Milling Unit

(RMU)

1970-1980 3850 418.237 * *

1980-1990 4524 1.061.338 34.227 31.301

1990-2000 6124 1.387.233 37.071 40.038

Sumber: BPS berbagai tahun Ditjen BSP, 2002
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Penanganan pasca panen padi merupakan upaya sangat strategis dalam rangka

mendukung peningkatan produksi padi. Konstribusi penanganan panen

terhadap peningkatan jumlah produksi padi dapat tercermin dari penurunan

kehilangan hasil dan tercapainya mutu gabah/beras sesuai persyaratan mutu.

Untuk mengatasi masalah ini maka perlu dilakukan penanganan panen yang

baik agar dapat menekan kehilangan hasil dan mempertahankan mutu hasil

gabah/beras.

Mekanisasi pertanian sebagai supporting system mempunyai peran vital untuk

mendukung modernisasi pertanian dan pembangunan pertanian. Melalui

mekanisasi pertanian ketepatan waktu dalam aktivitas pertanian dapat lebih

ditingkatkan. Pertanian merupakan kegiatan yang sangat bergantung dengan

musim. Pada saat musim tanam dan panen, tenaga kerja yang dibutuhkan

sangat besar. Tetapi, di waktu yang lain tenaga kerja kurang dibutuhkan dan

ini mengakibatkan terjadinya pengangguran tak kentara. Dengan mekanisasi

pertanian, semua aktivitas pertanian diharapkan dapat diselesaikan tepat

waktu sehingga memberikan hasil yang lebih baik dan disamping itu

penggunaan mesin pertanian dapat juga mengurangi kejenuhan dalam dalam

pekerjaan dan tenaga kerja dapat dialokasikan untuk melakukan kegiatan di

sektor lain yang sifatnya lebih kontinyu (Nasution, 2012).

Penggunaan mesin panen mekanis dengan spesifikasi teknologi modern di

lahan yang cukup luas menjadi sebuah keharusan. Sangat mengherankan

memang jika Indonesia yang merupakan negara agraris, dengan luasan area

pertanian lebih besar dan kondisi tanah serta iklim lebih baik, justru kalah

dengan negara-negara lain dalam hal produksi pertanian, terutama beras.
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Menurut Ananto et al. (1994) sistem panen padi yang  masih banyak dijumpai

pada petani secara tradisional di Indonesia adalah sistem keroyokan,

ceblokan, dan kelompok. Pada sistem keroyokan pemanen tidak terbatas,

siapa saja boleh memanen padi. Kehilangan hasil panen pada sistem

keroyokan ini sebesar 18,6%. Pada sistem ceblokan pemanen terbatas, hanya

dilakukan oleh mereka yang sebelumnya menanam dan merawat tanpa

menerima upah dari pemilik sawah. Kehilangan hasil panen pada sistem

ceblokan ini sebesar 14,3%. Sistem ketiga yaitu sistem kelompok dilakukan

dengan sistem terbatas dan ada pembagian tugas yang jelas untuk siapa yang

memotong, mengumpulkan merontok dan memasukkan padi kedalam karung.

Kehilangan hasil panen pada sistem kelompok ini sebesar 5,9%.

Keadaan diataslah yang sampai saat ini masih banyak dijumpai di Indonesia,

banyaknya kehilangan hasil dalam proses pemanenan yang dilakukan dengan

cara tradisional membuat hasil dan produktivitas yang seharusnya tinggi

menjadi hilang sia-sia, apabila tidak segera diatasi, maka Indonesia tidak akan

bisa bersaing dalam usaha pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan juga

usaha untuk swasembada pangan seperti yang dilakukan di era 1980-an.

Modernisasi pertanian saat ini sudah sangat mendesak dilakukan untuk

mengejar ketertinggalan produktivitas dengan negara-negara tetangga

lainnya. Terlebih Pemerintah telah menargetkan swasembada beras pada

Pasar perdagangan bebas ASEAN (MEA) mendatang.

Menurut FAO (2010) mencatat bahwa total produksi beras Indonesia

memang lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN, yakni mencapai

54.454.937 metrik ton. Namun, besarnya jumlah produksi tersebut dicapai
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karena luasan area tanam Indonesia juga lebih besar dibanding negara-negara

ASEAN. Sementara dalam hal produkivitas, Indonesia kalah jauh dibanding

Thailand. Rata-rata produksi beras di Indonesia hanya mencapai 4.620 kg/ha,

sementara Thailand mampu mencapai rata-rata produksi hingga 8.130 kg/ha.

Kementrian Pertanian sendiri mencanangkan pentingnya adanya mekanisasi

pertanian. Hal ini selain dikarenakan dapat mengganti tenaga kerja yang

semakin langka yang perannya lebih ditekankan pada peningkatan

produktivitas dan efisiensi kerja, kualitas dan daya saing produk dan

mengurangi biaya ongkos produksi. Untuk itu pemerintah baik pusat maupun

daerah memberikan bantuan teknologi pertanian kepada para petani. Salah

satunya adalah pemberian mesin panen (combine harvester). Melalui dana

APBN 2012, Direktorat Jendral Tanaman Pangan mulai mengalokasikan

anggaran untuk memfasilitasi bantuan sarana pasca panen pada

Gapoktan/Poktan. Pembagian combine harvester diharapkan sesuai dengan

tujuan penanganan pasca panen yaitu menurunkan susut hasil/kehilangan

hasil panen komoditas tanaman pangan, mempertahankan mutu hasil,

mempertahankan dan memperpanjang masa simpan serta meningkatkan daya

saing komoditas tanaman pangan. Kebijakan ini difokuskan pada upaya

pengamanan hasil dan mempertahankan kualitas hasil dalam rangka

memperkuat kertahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional, seperti

tertuang dalam Renstra Kementrian Pertanian 2010-2014. Saat ini,

munculnya teknologi mesin panen (combine harvester) yang efisien secara

waktu sudah berpotensi bisa menggeser serapan tenaga kerja pada proses

pemanenan walaupun harga mesin ini sangat tinggi.
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Menurut Ananto et al. (1994) combine harvester adalah mesin yang bukan

hanya memudahkan petani memanen padi tetapi juga meningkatkan

produktivitas. Untuk combine harvester kapasitas kerja panen lebih tinggi

dari kapasitas kerja panen secara manual, kehilangan hasil juga lebih rendah

yaitu 2,4-6,1% dibandingkan cara manual yang rata-rata kehilangan hasil

hingga 9,4%. Menurut Priyanto (1997) combine harvester adalah mesin

panen padi yang serba komplit dan canggih dalam pengoperasiannya.

combine harvester dapat bekerja dengan cepat pada areal sawah yang luas.

Waktu yang dibutuhkan untuk memanen padi relatif singkat karena combine

harvester dilengkapi alat pemotong, perontok dan mengarungkan padi dalam

suatu proses kinerja saja.

Penggunaan mekanisasi dalam panen padi selain lebih meningkatkan

produksi dan meminimalisir biaya tenaga kerja panen tradisional yang

semakin mahal karena kelangkaan tenaga kerja dalam sistem panen

tradisional, tentunya tidak boleh melupakan hal yang sangat penting

berpengaruh terhadap biaya input mesin, yaitu biaya bahan bakar, biaya

tenaga kerja, biaya servis mesin dan juga biaya pelumas mesin. Biaya input

tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan dalam bidang

jasa yang dijalankan petani dari usaha persewaan mesin combine harvester.

Penelitian ini akan mengkaji apakah usaha penggunaan mesin combine

harvester menguntungkan dan layak dijalankan secara finansial. Disamping

itu penelitian ini juga akan mengkaji sensitivitas dari mesin pemanenan padi

(combine harvester) terhadap perubahan keadaan harga biaya perawatan dan
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investasi mesin, harga sewa mesin dan juga luasan lahan panen yang

berpengaruh terhadap penerimaan sehingga diketahui berapa besar

keuntungan yang didapatkan petani dalam menjalankan usaha tani padi

menggunakan mesin panen combine harvester serta mengetahui apakah ada

atau tidaknya pengaruh peraturan  kelembagaan dalam menjalankan usaha

persewaan mesin combine harvester.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa

permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Apakah unit usaha mesin combine harvester di Kecamatan Seputih

Raman, Kabupaten Lampung Tengah secara finansial menguntungkan

dan layak dijalankan?

2. Apakah unit usaha mesin combine harvester di Kecamatan Seputih

Raman Kabupaten Lampung Tengah sensitif terhadap penurunan luas

areal panen, turunnya harga sewa mesin dan kenaikan biaya?

3. Bagaimana kelembagaan pengelolaan unit usaha persewaan mesin

combine harvester di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung

Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang ada, maka penelitian ini

bertujuan untuk:
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1. Mengetahui apakah unit usaha mesin combine harvester di Kecamatan

Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah secara finansial

menguntungkan dan layak dijalankan.

2. Mengetahui apakah unit usaha mesin combine harvester di Kecamatan

Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sensitif terhadap penurunan

luas areal panen, turunnya harga sewa mesin dan kenaikan biaya.

3. Mengetahui bagaimana kelembagaan pengelolaan unit usaha persewaan

mesin combine harvester di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten

Lampung Tengah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Petani padi di seluruh Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten

Lampung Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan mesin

combine harvester dalam proses pemanenan padi.

2. Pemerintah, sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan kebijakan pertanian yang berhubungan dengan

peningkatan produksi dan produktivitas usahatani padi sebagai salah satu

komoditas pangan unggulan.

3. Peneliti lain, sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian

selanjutnya.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Sistem Agribisnis

Agribisnis merupakan suatu corak pertanian tertentu dengan jati diri

yang berbeda, baik dari pertanian tradisional maupun pertanian hobi

yang tidak mendambakan nilai tambah komersil. Agribisnis adalah

pertanian yang organisasi dan manajemennya secara rasional

dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersil yang maksimal

dengan menghasilkan barang dan jasa yang diminta pasar. Dalam

agribisnis, proses transformasi material yang diselenggarakannya

tidak terbatas pada budidaya proses biologis, tetapi juga proses pra

usahatani, usahatani, pascapanen, pengolahan dan niaga, yang secara

struktural diperlukan untuk memperkuat posisi adu tawar (bergaining)

dalam interaksi dengan mitra transaksi di pasar.

Menurut Hanafie (2010) agribisnis adalah sebuah sistem yang terpadu,

agribisnis dapat dikatakan sebagai semua aktivitas mulai dari

pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pemasaran produk

yang dihasilkan oleh suatu usahatani atau agroindustri yang saling

terkait satu sama lain. Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri



13

dari 4 subsistem. Selain itu juga terkait dengan penunjang, seperti

pelayanan pemerintah, pembinaan, penyediaan fasilitas/sarana

prasarana, penelitian, penyuluhan, serta pengaturan dan juga kebijakan

pertanian.Keempat subsistem tersebut antara lain dapat digambarkan

pada Gambar 1.

Gambar 1. Sistem Agribisnis

Sumber: Hanafie (2010)

1. Sistem Agribisnis Hulu (Upstream Agribusiness)

Mencakup semua kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengadaan,

dan penyaluran sarana produksi untuk terlaksananya penerapan

suatu teknologi usahatani, serta pemanfaatan sumber daya

pertanian secara optimal. Aspek yang ditangani menyangkut

penyediaan dan penyaluran sarana produksi yang meliputi bibit,

pupuk, obat pembasmi hama, kredit alat pertanian, mesin pertanian

dan alternatif teknologi yang kompatibel dengan lokalita setempat.

Industri yang melakukan kegiatan ini berkaitan langsung dengan

sektor pertanian yang disebut “agroindustri”. Agroindustri yang

melakukan pengadaan dan penyaluran sarana produksi disebut

“agroindustri hulu” (upstream). Untuk mendorong terciptanya

Subsistem
Agribisnis Hulu
(Upstream
Agribusiness)

Subsistem
Usahatani (On
Farm
Agribusiness)

Subsistem Agribisnis
Hilir/Pengolahan
(Downstream
Agribusiness)

Subsistem

Pemasaran

Subsistem Penunjang
(Supporting system)
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sistem agribisnis yang dinamis, khususnya guna menunjukkan

terlaksananya kegiatan usahatani yang terbaik, maka

pengembangan subsistem ini perlu diarahkan pada upaya

penyediaan dan penyaluran berbagai sarana produksi yang

dibutuhkan petani yang disertai dengan penyediaan informasi dan

paket teknologi yang kontinu.

2. Subsistem produksi pertanian atau usahatani

Hal ini merupakan usaha yang mencakup pembinaan dan

pengembangan usaha tani dalam rangka peningkatan produksi

pertanian, baik usaha tani rakyat maupun usahatani berskala besar.

Yang termasuk kegiatan ini adalah perencanaan lokasi, komoditas,

teknologi serta pola usahatani dan skala usahanya untuk mencapai

tingkat produksi yang optimal. Usahatani menghasilkan produk

berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga dan

tanaman hias, juga hasil ternak hewan atau ikan.

3. Subsistem Agribisnis Hilir/Pengolahan (Downstream

Agribusiness)

Mencakup aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, juga

keseluruhan kegiatan, mulai dari penanganan pasca panen komoditi

pertanian yang dihasilkan sampai pada tingkat pengolahan lanjut,

selama bentuk, susunan, dan cita rasa komoditi tersebut tidak

berubah. Dalam pengolahan, persyaratan kualitas menjadi hal yang

sangat penting karena sangat berpengaruh untuk jumlah besar

kecilnya permintaan konsumen.
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4. Subsistem Pemasaran

Mencakup kegiatan penanganan distribusi dan pemasaran hasil

usahatani atau hasil olahannya, baik untuk pasar dalam negeri

maupun luar negeri. Agar dapat berkembang, maka kegiatan seperti

pengembangan informasi pasar, market development, market

promotion, dan market intelligence harus dilaksanakan. Pelaku

kegiatan ini meliputi pedagang dan penyalur ke konsumen.

Agroindustri yang mengolah produk-produk usahatani disebut

“industri hilir” (downstream).

Keempat subsistem tersebut hanya dapat menjalankan fungsi dan

peranannya ketika berada dalam lingkungan hidup yang menyediakan

berbagai saran yang diperlukannya. Sumber daya dan fasilitas yang

bersifat prasarana publik seperti jalan, pengamanan dan perhubungan,

serta ketersediaan lembaga kredit sangat berpengaruh dalam

pembinaan iklim sosial ekonomi dan politik yang kondusif dan

memperlancar dunia usaha dalam mengerakkan sistem perekonomian.

Dalam agribisnis, tidak ada subsistem yang lebih penting dari yang

lainnya. Pengembangan agribisnis memerlukan penanganan keempat

subsistem didalammya secara komprehensif. Baik kaitan ke belakang/

backward linkage atau kaitan ke depan/forward linkage.

2.1.2.  Mekanisasi Pertanian

Perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia tidak terlepas dari

dinamika struktur ekonomi yang makin maju dan berkesinambungan.
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Implikasi logis dari perubahan struktur ekonomi tersebut adalah makin

kritisnya petani dalam menjalankan usahataninya. Usahatani bukan

lagi ‘usahatani keluarga’ yang subsisten, tetapi mengarah ke usahatani

komersial (Kasryono dan Suryana, 1988).

Era globalisasi yang penuh persaingan saat ini, norma pembangunan

pertanian dimasa mendatang harus bertitik tolak pada asas efisiensi

tinggi, berdaya saing tinggi, berkualitas dan aman serta sesuai dengan

selera konsumen dengan tetap mengacu pada pemerataan

pembangunan, peningkatan produktivitas serta pelestarian sumber

daya alam dan lingkungan. Menyikapi perkembangan tersebut perlu

reorientasi strategi yang memanfaatkan kombinasi pemanfaatan

sumber daya alam dan iptek yang maju serta ditunjang sumber daya

manusia yang berkualitas sehingga tidak lagi difokuskan pada

peningkatan produksi tetapi lebih ke peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan petani.

Menurut Handaka (2004) kemampuan sistem usaha tani untuk

meningkatkan produktivitas ekonominya sangat tergantung kepada

upaya untuk mengelola teknologi, sumber daya, kelembagaan yang

ada dan juga sistem budaya yang dimilikinya. Secara bertahap

perubahan tersebut berlangsung dengan banyak pengaruh eksternal

input. Dalam hal ini, intervensi atau partisipasi pemerintah akan

banyak berpengaruh dalam mempercepat adopsi dan pertumbuhan



17

tersebut, namun juga dapat memperburuk situasi jika tidak sepadan

dengan lingkungan yang ada.

Gambar 2. Proses hipotetik perkembangan mekanisasi pertanian
dari pertanian subsisten ke arah pertanian modern

Sumber: Handaka (2004)

Menurut Soemangat (2003) masukan inovasi mekanisasi pertanian

merupakan masalah yang kompleks dipengaruhi dinamika interaksi

dan variabel fisik, teknik, sosial, ekonomi, politik, otonomi daerah

serta berkaitan dengan berbagai kelembagaan mulai dari informasi

yang kurang dapat diandalkan dan lemahnya komunikasi antar

lembaga yang terkait akan dapat mengakibatkan kurangnya

keefektifan dari kebijakan dan program pengembangannya. Persoalan

yang lebih rumit akan timbul bila hasil yang diharapkan tidak sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan informasi dan

kemampuan kita untuk memecahkan persoalan baru yang timbul

terbatas. Tinjauan kelembagaan mekanisasi pertanian Indonesia dapat
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dilakukan melalui pendekatan sistem. Sistem secara luas didefinisikan

sebagai satu set dari unit-unit atauunsur-unsur yang saling berinteraksi

satu sama lain. Dengan melihat mekanisasi pertanian sebagai suatu

sistem maka unsur-unsur yang terkait antara lain:

1.  Input

Input terdiri dari bahan baku, modal, tenaga kerja, informasi,

pengetahuan, dan teknologi yang dimanfaatkan dalam penciptaan

output.

2.  Output

Output dari sistem mekanisasi pertanian berupa alat dan mesin

pertanian yang dihasilkan, jasa-jasa alsintan, dan pemanfaatan

alsintan oleh masyarakat.

3.  Sistem

Sistem terdiri dari pihak-pihak yang berinteraksi satu dengan

lainnya dalam menciptakan mekanisasi pertanian, contohnya

produsen, importir alsintan, penyedia jasa alsintan, dan lembaga

penunjang lainnya.

4.  Lingkungan

Lingkungan dari sistem mekanisasi pertanian terdiri dari

lingkungan langsung dan tidak langsung. Lingkungan langsung

terdiri dari pihak-pihak yang langsung mempengaruhi dan

dipengaruhi oleh sistem, contohnya petani, pedagang, dan

Departemen Pertanian. Lingkungan tidak langsung terdiri dari

lembaga atau kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap
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sistem, contohnya: keadaan sosial ekonomi, keadaan politik, sistem

nilai dan norma masyarakat, serta insentif.

5. Proses

Proses mencakup teknologi dan metode-metode yang digunakan

untuk mengubah input menjadi output. Dalam proses ini

dibutuhkan peran lembaga riset untuk menentukan teknologi apa

yang sesuai dan bagaimana metode pengadopsian teknologi itu.

6. Struktur

Struktur menggambarkan peran, tanggung jawab, dan hubungan

antara pihak-pihak yang berkaitan dengan mekanisasi pertanian.

Mulai dari produsen, petani, pedagang alsintan, pemerintah, sampai

lembaga-lembaga penunjang lainnya yang terkait. Struktur sangat

penting karena ia menentukan penyalurkan informasi dalam

sistem, dan memberikan insentif kepada pihak-pihak yang terkait.

7. Tujuan

Tujuan dari sistem mekanisasi pertanian adalah meningkatkan

kinerja sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.  Konsep Usahatani

Menurut Mosher (1968) usahatani adalah himpunan dari sumber-

sumber alam yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tanah

dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan di atas tanah itu, sinar

matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut

dan sebagainya.  Pada dasarnya setiap usahatani akan selalu ada unsur
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lahan yang mewakili alam, unsur tenaga kerja yang bertumpu pada

anggota keluarga petani, unsur modal yang beraneka ragam jenisnya

dan unsur manajemen yang peranannya dibawakan oleh seseorang

yang disebut petani.  Keempat unsur tersebut tidak dapat dipisah-

pisahkan karena kedudukkannya dalam usahatani sama pentingnya.

Menurut Soekartawi (1995) usahatani sebagai ilmu yang mempelajari

bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara

efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi

pada waktu tertentu. Keefektifan tercapai bila petani atau produsen

dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki sebaik-baiknya

dan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan

keluaran (output) yang melebihi masukan (input).

Menurut Jatileksono (1993), secara garis besar input dapat

dikelompokkan dalam lahan (A), tenaga kerja (L)  dan modal (C).

Produksi juga dipengaruhi oleh lingkungan usahatani (E), teknologi

(T) dan karakteristik sosial petani (S). Apabila ditulis dalam sebuah

fungsi matematika, maka produksi (Q) merupakan fungsi (dipengaruhi

oleh) faktor lahan, tenaga kerja, modal, lingkungan, teknologi dan

karakteristik sosial petani, atau bisa dituliskan sebagai:  Q = f (A, L,

C, E, T, S). Definisi lain menurut Hernanto (1991) terdapat empat

unsur penting yang harus diperhatikan dalam usahatani, yaitu lahan,

tenaga kerja, modal, dan pengelolaan (manajemen) atau biasa disebut

dengan faktor produksi.
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Menurut Adiwilaga (1982) ada 2 faktor yang mempengaruhi

keberhasilan usahatani, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal diantaranya adalah petani pengelola, tenaga kerja,

lahan usahatani, modal, teknologi, dan kemampuan petani

mengalokasikan penerimaan keluarga dan jumlah keluarga.

Gambar 3. Pergeseran Kurva Produksi

Sumber: Sofyan (2014)

Penggunaan Teknologi menjadi salah satu faktor internal keberhasilan

usahatani dimana adanya teknologi mengakibatkan pergeseran kurva

produksi ke arah kanan dan lebih melebar sehingga bisa dikatakan

nilai produksi X bergeser kekanan dari X0 ke X1 sehingga jumlah

output meningkat, sedangkan Y bergeser dari Y0 ke Y1 sehingga nilai

titik optimum kurva berpindah dari M0 ke M1. Faktor Eksternal

diantaranya adalah sarana dan prasarana, pemasaran, bahan  usahatani

(harga saprodi, harga produk, dan lain-lain) dan juga penyuluhan.

M1
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2.1.4 Budidaya Padi (Oryza sativa L.)

Tanaman padi (Oryza sativa L.) termasuk tanaman semusim dan

termasuk golongan rumput-rumputan. Menurut Hoshikawa (1989)

pengembangan tanaman padi berawal di India bagian timur atau di

Yunan daerah bagian Cina dan bukti-buktinya ditemukan berumur

sekitar 4000-1000 SM. Tanaman padi termasuk famili tumbuhan

Gramineae yaitu tumbuhan yang ditandai dengan barang yang

tersusun atas beberapa ruas.

Menurut AAK (2003) padi termasuk tanaman semusim yaitu tanaman

yang berumur pendek, hidup kurang dari satu tahun dan hanya satu

kali bereproduksi, kemudian tanaman akan mati. Menurut Prihatman

(2000) padi dibedakan dalam dua tipe yaitu padi kering (gogo) yang

ditanam di dataran tinggi dan padi sawah di dataran rendah yang

memerlukan air penggenangan. Media tanam sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan tanaman padi. Tanah yang akan ditanami padi

harus memiliki keasaman tanah berkisar antara pH 4,0-7,0.  Pada padi

sawah karena mengalami penggenangan, tanah sawah memiliki

lapisan reduksi yang tidak mengandung oksigen dan pH tanah sawah

biasanya mendekati netral atau memiliki pH 7,0.

Menurut Herawati (2012) peningkatan produktivitas padi perlu adanya

persiapan dan pemeliharaan tanaman padi dengan baik. Berikut

tahapan budidaya padi tersebut:
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A. Pengolahan lahan

Lahan becocok tanam diolah untuk meningkatkan kesuburan tanah

sebagai media tumbuh yang baik sehingga tanaman padi dapat

menghasilkan padi yang berkualitas baik.

B. Persiapan Benih

Benih sangat signifikan pengaruhnya terhadap keberhasilan

pembudiyaan tanaman. Penggunaan benih yang bermutu tinggi

akan dapat mengurangi resiko kegagalan usahatani.  Penggunaan

benih sangat berpengaruh terhadap produksi, dengan penggunaan

varietas padi unggul atau varietas padi berdaya hasil tinggi maka

benih menjadi bermutu dan hasilnya bernilai ekonomis tinggi.

C. Persemaian

Umumnya petani membutuhkan benih sampai kisaran 35-40 kg per

hektare, tetapi dengan sistem baru (SRI-System of Rice

Intensification) cukup dipersiapkan 10 kg per hektar. Bibit siap

tanam pada kisaran 10 - 14 hss (hari setelah sebar).

D. Penanaman

Penanaman padi didahului dengan pencabutan bibit dipersemaian.

Bibit yang siap ditanam adalah bibit yang sudah berumur 21-25

hari setelah sebar dan berdaun 5-7 helai.

E. Pemeliharaan

Padi adalah jenis tanaman yang memerlukan perawatan untuk

pertumbuhannya. Perawatan dapat berupa pemupukan dan

penanggulangan hama
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F. Panen

Panen merupakan tahapan akhir penanaman padi sawah.  Panen

dapat dilakukan pada stadia masak kuning yaitu pada waktu

optimum dimana saat butir padi 95% telah menguning atau sekitar

33-36 hari setelah berbunga dan bagian bawah malai masih

terdapat sedikit gabah hijau. Panen padi dimulai dengan

menentukan waktu panen yang optimum, sehingga didapatkan

mutu gabah yang baik, nilai jual yang tinggi dan memuaskan

konsumen. Menurut Soemardi et al. (1983) bahwa yang dimaksud

waktu panen optimum adalah bila hasil yang didapatkan

menghasilkan mutu yang baik tanpa mengurangi produksi.

Menurut AAK (1990) menambahkan bila panen padi dilakukan

jauh sebelum saat optimum maka akan diperoleh gabah yang

berkualitas rendah sebab banyak mengandung butir hijau dan butir

kapur. Pemanenan yang terhambat akan memperbesar jumlah hasil

yang hilang akibat perontokan, serangan hama dan pecahnya gabah

setelah padi digiling.

Di Indonesia cara panen padi ada 2 macam, yaitu:

a. Tadisional/manual

Hingga saat ini panen  padi tradisional dengan menggunakan ani-

ani masih eksis dan terus berlangsung terutama didaerah

pedalaman. Kapasitas kerja ani-ani berkisar 10 sampai 15 kg

malai/jam dengan susut hasil 3,2%. Pada panen padi tradisional

ani-ani padi dipanen dalam bentuk malai kemudian diangkut
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untuk dijemur. Pelaksanaan proses perontokan dan pemberasan

dilakukan sewaktu waktu petani membutuhkan beras

menggunakan lesung ataupun menggunakan thresher untuk

merontokkan.

b. Mekanis

Panen dengan cara mekanis biasanya digunakan mesin sebagai

alat panennnya. Menurut Irwanto (1980) mesin pemanen padi

menurut cara kerjanya dibagi atas 3 jenis, yaitu:

1. Mesin Pemotong Padi Tipe Gunting (Reaper)

Mesin reaper ini bekerjanya adalah mengait rumpun padi,

kemudian memotong dan selanjutnya dilempar kesebelah

kanan mesin di atas permukaan tanah. Setiap lemparan terdiri

dari 3-10 rumpun tanam padi tergantung dari jumlah alur

pemotongan dari mesin. Untuk memudahkan pengangkutan

ketempat perontokan biasanya diikat dulu atau dimasukkan

kedalam karung agar tidak banyak gabah yang hilang karena

rontok dari rantainya.

Mesin reaper dioperasikan oleh satu orang dan dibantu oleh

2 orang untuk mengikat atau mengarungkan. Tenaga motor

penggeraknya berkisar antara 2,5 sampai 3 Daya Kuda (DK).

Kapasitas kerja dari reaper adalah antara 30-35 jam setiap

hektar dengan satu alur pemotongan, sedangkan yang tiga

alur pemotongan berkisar antara 18-20 jam tiap hektar.
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Kelemahan dari penggunaan mesin ini adalah bagi varietas

padi yang mudah rontok, dimana akan banyak padi yang

rontok akibat getaran atau perlakuan oleh mesin. Kelemahan

lainnya adalah biaya awal yang tinggi, yaitu harga

pembeliannya dan harga bahan bakar yang terus meningkat.

Akan tetapi keuntungannya adalah sebagai berikut:

a) Kapasitas kerjanya (jam/ha) tinggi

b) Hanya membutuhkan 2-3 orang untuk panen dalam 1 ha.

c) Biaya panen per hektar relatif lebih rendah dibanding

dengan cara tradisional.

d) Kehilangan gabah di sawah relatif lebih rendah bagi

varietas padi yang sukar rontok.

e) Dapat dimiliki kelompok tani secara koperasi.

2. Mesin Pemotong Padi Binder

Mesin ini berfungsi untuk memotong sekaligus mengikat padi

hasil panen. Binder bisa memiliki bagian pemotong untuk satu

hingga empat alur tanam, tetapi jenis binder dengan dua alur

(lebar potong sekitar 50 cm) lebih populer. Semua binder

memiliki motor sendiri (self propelled). Padi yang telah

dipotong akan langsung diikat menjadi 1 hingga 2 kg ikatan

kemudian direbahkan ke satu sisi yang sama. Binder juga

dilengkapi dengan alat yang digunakan untuk menggangkat

padi yang rebah sebelum dipotong. Tali pengikatnya dapat

terbuat dari bahan sintetis, serat, jerami atau lainnya. Mesin ini
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digerakkan oleh motor berbahan bakar bensin berpendingan

air. Bagian pemotong biasanya memiliki pisau tipe cutter

bar . Kinerja mesin ini berkisar antara 40 hingga 80 menit per

10 are. Bila banyak padi yang rebah,maka kinerjanya akan

menurun.

3. Mesin Panen (Combine Harvester)

Pada mesin combine, gabah yang sudah bersih

ditampung pada tempat penampung yang disebut tangki

gabah yang isinya dapat menampung 3-5 ton gabah bersih.

Jadi, proses yang dikerjakan pada mesin combine adalah

pemotongan, perontokan, pembersihan dan penampungan

dalam tangki gabah. Lebar pemotongannya dapat berkisar

antara 4-5 meter dengan kapasitas kerja sekitar 2 sampai 4 jam

per hektar. Karena ukurannya yang besar maka mesin jenis

ini hanya banyak digunakan pada perusahaan-

perusahaan besar atau milik pribadi yang merupakan suatu

pusat perusahaan padi yang luas (rice estate).

2.1.5 Mesin Panen Padi Combine Harvester

Mesin Combine Harvester sebagai mesin yang digunakan dalam

pemanenan padi menjadi salah satu kegiatan yang menunjukkan

bagian dari subsistem usahatani, dimana teknologi digunakan dalam

usahatani padi dalam rangka mencapai tingkat produksi yang optimal

dalam pemanenan padi
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A.  Spesifikasi

Setiap kegiatan panen padi secara mekanis tentu diperlukan

pengetahuan tentang spesifikasi mesin atau bagian-bagian

terutama mesin panen combine harvester. Berikut ini merupakan

spesifikasi dari mesin combine harvester yang perlu diketahui:

Gambar 4. Bagian-bagian Mesin Combine Harvester
(Ananto et al, 1994)

Berdasarkan Gambar 3 ada 7 bagian penting dari mesin Combine

Harvester yaitu: pisau pemotong, roda Crawler, tangki

penampung, Lifting chain (rantai lifting), pembagi, bagian

perontokan dan tangki penampung.

Menurut Irwanto (1980) Terdapat 2 tipe combine harvester yaitu

tipe pull atau tractor-drawn yang ditarik oleh traktor dan tipe self-

propelled yang digerakkan oleh mesin. Combine harvester tipe

self-propelled dioperasikan oleh satu orang. combine harvester tipe

self-propelled terdiri dari dua jenis, yakni head-feed type dan

standard type. Jenis standard type merupakan combine harvester

ukuran besar. Pada jenis ini bulir beserta jerami yang dipotong
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seluruhnya dimasukkan kebagian perontokan. Combine harvester

jenis head-feed type mekanisme kerjanya adalah hanya malai

tanaman yang diteruskan ke bagian perontok mesin. Gabah yang

telah dirontokkan dikemas dalam kantung atau ditampung dalam

tangki gabah. Lebar pemotongannya antara 60-150 cm dengan

kecepatan 0,5-1 m/detik.

Berdasarkan keadaan di lapangan, mesin combine harvester yang

banyak digunakan adalah jenis head-feed type, dimana dibedakan

berdasarkan combine harvester mini dan combine harvester besar.

Perbedaan yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. COMBINE HARVESTER BESAR

Gambar 5. Mesin combine harvester besar (Ananto et al, 1994)

Dimensi ( mm ) P 5240; L 2690;T 2675

Berat (kg) 2650

Kekuatan mesin (HP) 70

Kapasitas Kerja (ha/jam) ± 0,3-0,7

Jangkauan pemotongannya (cm) ±150

Bahan Bakar Solar

Kapasitas Tanki Bahan Bakar (Liter) 80
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2. COMBINE HARVESTER MINI

Gambar 6. Mesin combine harvester mini (Ananto et al, 1994)

Dimensi ( mm ) P 3400; L 1300; T 1400

Berat (kg) 800

Kekuatan mesin (HP) 12

Kapasitas Kerja (ha/jam) ± 0,1-0,2

Jangkauan pemotongannya (cm) ±100

Bahan Bakar Solar

Kapasitas Tanki Bahan Bakar (Liter) 54,4

1. Keuntungan penggunaan combine harvester adalah mengurangi

biaya pemanenan dan perontokan, kebutuhan tenaga berkurang,

lahan lebih cepat dibersihkan untuk kegiatan pengolahan tanah

kembali, jerami terdistribusi diatas tanah dan pemanenan dapat

dilakukan lebih awal. Menurut Ananto et al. (1994) untuk combine

harvester kapasitas kerja panen lebih tinggi dari kapasitas kerja

panen secara manual, kehilangan hasil juga lebih rendah yaitu 2,4-

6,1% dibandingkan cara manual yang rata-rata kehilangan hasil

hingga 9,4%. Kerugiannya adalah membutuhkan investasi yang

relatif besar dengan harga mesin berkisar 200 juta rupiah untuk

pembelian satu mesin combine harvester.
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2. Dalam operasional pemanfaatannya, pemilik mesin combine

harvester memiliki manfaat ganda dari mesin yang dimilikinya.

Selain memperoleh keuntungan dai pemanfaatan mesin dalam

pemanenan, sebagian besar pemilik mesin menyewakan mesin

untuk panen petani lain yang memerlukan mesin dalam memanen

padinya yang masih belum bisa berinvestasi mesin secara mandiri.

Setiap jasa persewaan biaya yang dikeluarkan disepakati antara

penyewa dan yang menyewa mesin. Orientasi bisnis dalam

pemanfaatan mesin combine harvester menjadi salah satu kegiatan

ekonomi yang dijalankan pelaku usaha pertanian terutama tanaman

pangan khususnya padi. Kegiatan tersebut juga memberikan

kesempatan petani tidak membayar jasa panen secara tradisional

yang cenderung terus meningkat karena semakin berkurangnya

tenaga kerja dan juga hasil panen yang dihasilkan lebih optimal dan

persentase kehilangan hasil panen dapat ditekan.

2.1.6 Kelembagaan Pertanian

Petani sebagai unit agribisnis terkecil belum mampu meraih nilai

tambah yang rasional sesuai skala usahatani terpadu (integrated

farming system). Oleh karena itu persoalan membangun kelembagaan

(institution) di bidang pertanian dalam pengertian yang luas menjadi

semakin penting, agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang

tidak hanya menyangkut on farm bussiness saja, akan tetapi juga

terkait erat dengan aspek-aspek off farm agribussinessnya

(Tjiptoherijanto, 1996).
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Menurut Apte dan Viswanathan (2006) kelembagaan pertanian

memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan pelaku usahatani. Namun, fakta di

lapangan menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara

kelembagaan yang dibentuk secara top down oleh pemerintah dengan

kelembagaan yang dibutuhkan oleh pelaku usahatani. Selama ini

pendekatan kelembagaan juga telah menjadi komponen pokok dalam

pembangunan pertanian dan pedesaan. Namun, kelembagaan

usahatani, terutama kelompok petani cenderung hanya diposisikan

sebagai alat untuk mengimplementasikan proyek belaka, belum

sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar. Syarat

mutlak (syarat pokok pembangunan pertanian) adalah yang terdiri dari

pasar untuk hasil-hasil usahatani, teknologi yang selalu berubah,

tersedianya bahan-bahan produksi dan peralatan secara lokal, insentif

produksi bagi para petani, pengangkutan (transportasi). Pembangunan

pertanian yang berkelanjutan membutuhkan hal-hal berikut ini

pendidikan sistem pertanian, kredit produksi, kegiatan gotong royong

oleh para petani, perbaikan dan perluasan tanah/lahan pertanian,

perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian.

Menurut Huntington (1965) kelembagaan dan lembaga pada

hakekatnya mempunyai beberapa perbedaan. Dari aspek kajian sosial

lembaga merupakan pola perilaku yang selalu berulang dan bersifat

kokoh serta dihargai oleh masyarakat. Dalam pengertian lain lembaga

adalah sekumpulan norma dan perilaku yang telah berlangsung dalam
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waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan kelembagaan menurut  Basuki (2006) adalah suatu

jaringan yang terdiri dari sejumlah orang atau lembaga untuk tujuan

tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Dalam

hal ini lembaga dapat memiliki struktur yang tegas dan formal, dan

lembaga dapat menjalankan satu fungsi kelembagaan atau lebih.

Kelembagaan pertanian memiliki delapan jenis kelembagaan, yaitu

1) kelembagaan penyedia input, 2) kelembagaan penyedia modal,

3) kelembagaan penyedia tenaga kerja, 4) kelembagaan penyedia

lahan dan air, 5) kelembagaan usaha tani, 6) kelembagaan pengolah

hasil usaha tani, 7) kelembagaan pemasaran, 8) kelembagaan penyedia

informasi.

Menurut  Putnam (1993) dalam sistem pertanian dikenal juga istilah

Kelembagaan rantai pasok yakni hubungan manajemen atau sistem

kerja yang sistematis dan saling mendukung di antara beberapa

lembaga kemitraan rantai pasok suatu komoditas. Komponen

kelembagaan kemitraan rantai pasok mencakup pelaku dari seluruh

rantai pasok, mekanisme yang berlaku, pola interaksi antar pelaku,

serta dampaknya bagi pengembangan usaha suatu komoditas maupun

bagi peningkatan kesejahteraan pelaku pada rantai pasok tersebut.

Bentuk kelembagaan rantai pasok pertanian terdiri dari dua pola, yaitu

pola perdagangan umum dan pola kemitraan. Pada pola perdagangan

umum, ikatan antara petani dan pedagang umumnya ikatan langganan,

tanpa adanya kontrak perjanjian yang mengikat antar keduanya dan
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hanya mengandalkan kepercayaan. Petani dan pedagang pada pola ini

juga sering melakukan ikatan pinjaman modal, sedangkan pola

kemitraan rantai pasok pertanian adalah hubungan kerja di antara

beberapa pelaku rantai pasok yang menggunakan mekanisme

perjanjian atau kontrak tertulis dalam jangka waktu tertentu dimana di

dalam kontrak tersebut dibuat kesepakatan-kesepakatan yang akan

menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Pentingnya

modal sosial dan modal manusia dalam kelembagaan pertanian

berpengaruh pada jaringan, yaitu hubungan antar individu, saling

percaya dan norma yang mengatur jaringan kerjasama. Jaringan

kerjasama akan memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi,

memungkinkan tumbuhnya saling percaya dan memperkuat

kerjasama. Individu petani atau kelompok petani yang memiliki

jaringan komunikasi dan interaksi lebih luas dengan kelompok,

maupun kelembagaan lain yang terkait, akan lebih sering terjadi

pertukaran informasi sehingga mempunyai modal sosial tinggi dan

mempunyai peluang untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan

dan kesejahteraannya.

Menurut Ruslan (2007) bahwa modal manusia yang tinggi dalam

kegiatan usahatani akan meningkatkan interaksi, komunikasi, dan

jaringan kerjasama sehingga dapat mempengaruhi modal sosial.

Modal sosial yang kuat akan memperkuat modal manusia sehingga

antara keduanya memiliki hubungan timbal balik. Modal sosial

melalui jaringan kerjasama dapat memberikan sarana untuk
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mengadopsi, mengambil manfaat dari inovasi dan menciptakan modal

ekonomi, memungkinkan kegiatan adopsi bertahan dan berkelanjutan.

Penyebaran informasi, peningkatan kapasitas petani atau kelompok,

pengelolaan usahatani dan adopsi inovasi perlu dilakukan melalui

pendekatan ‘berbasis modal sosial”. Kelembagaan tingkat mikro

(kelembagaan tani) merupakan basis berkembangnya modal sosial

dari bawah, sehingga perlu diperkuat karena berpotensi menjadi bahan

bakar pembangunan sosial dan ekonomi di pedesaan. Dalam

penyelenggaraan penyuluhan pertanian maka seorang penyuluh perlu

memahami secara baik mengenai afeksi petani sebagai landasan untuk

memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada petani mengenai

inovasi yang disampaikan dengan menggunakan metode yang palng

disukai petani. Sehubungan dengan itu maka penyuluhan pertanian

sangat perlu dilakukan melalui pendekatan modal sosial sebagai

instrumen utama untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi

serta memperkuat struktur jaringan kerjasama dalam adopsi inovasi.

Untuk meningkatkan kapasitas petani dan tingkat adopsi inovasi

pertanian maka diperlukan revitalisasi modal sosial terutama dalam

pengembangan dan penguatan modal sosial dan kelembagaan tani,

pembangunan sektor pertanian tidak bisa dilakukan secara otonomi

karena mempunyai keteraitan dengan subsektor dan sektor-sektor lain,

sehingga diperlukan kebijakan dalam pengembangan jaringan

kerjasama dari berbagai sektor. Oleh karena itu, modal sosial

mempunyai posisi strategis dalam pengembangan jaringan kerjasama
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pembangunan sosial dan ekonomi mikro dan makro sehingga

ketersediaan informasi sesuai jenis, jumlah, kualitas, dan tepat waktu

saat dibutuhkan petani mampu meningkatkan adopsi teknologi dalam

bidang pertanian.

2.1.7 Analisis Finansial

Analisis finansial mencakup semua beban biaya, baik biaya investasi

maupun biaya operasional dan perbandingan dengan perkiraan hasil

atau keuntungan yang diperoleh.  Analisis tersebut digambarkan

berdasarkan disconto dan analisis sensitivitas untuk melihat apakah

usaha proyek tersebut layak atau relatif lebih menguntungkan untuk

dikembangkan. Untuk mengetahui besarnya keuntungan yang

mungkin diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi, berbagai cara

penilaian investasi telah dikembangkan dan digunakan dalam bidang

pertanian.  Kriteria penilaian kelayakan investasi secara finansial

digunakan beberapa metode antara lain:

A. Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) atau nilai tunai bersih, merupakan

metode yang menghitung selisih antara manfaat atau penerimaan

dengan biaya atau pengeluaran.  Investasi dikatakan layak

(feasible) dan menguntungkan jika NPV lebih besar nol, investasi

dikatakan tidak layak (no feasible) dan rugi bila NPV lebih kecil

nol, dan proyek dikatakan tidak untung tidak rugi (break event

point) bila NPV sama dengan nol.
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B. Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return (IRR) dianggap sebagai tingkat

keuntungan atas investasi bersih dalam sesuatu proyek, asal setiap

benefit bersih yang diwujudkan secara otomatis ditanam kembali

dalam tahun berikutnya dan mendapatkan tingkat keuntungan i

(discount rate) yang sama yang diberi bunga selama sisa umur

proyek.  Biasanya rumus IRR tidak dapat dipecahkan (dicari nilai

i-nya) secara langsung.  Namun secara dicoba pemecahan itu

dapat didekati dalam waktu cukup singkat.  Proyek dikatakan

layak bila IRR lebih besar dari tingkat suku bunga, proyek

dikatakan tidak layak bila IRR lebih kecil dari tingkat suku

bunga, dan proyek dikatakan tidak untung tidak rugi (break event

point) bila IRR sama dengan tingkat suku bunga.

C. Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C)

Gross B/C Ratio serupa dengan Net B/C Ratio, hanya benefit

maupun biaya diberikan secara kotor. Gross B/C Ratio

merupakan perbandingan antara penerimaan atau manfaat dari

suatu investasi dengan biaya yang telah dikeluarkan.  Proyek

dikatakan layak bila Gross B/C Ratio lebih besar dari satu, proyek

dikatakan tidak layak bila Gross B/C lebih kecil dari satu dan

proyek dikatakan tidak untung tidak rugi (break event point) bila

Gross B/C Ratio sama dengan satu.
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D. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C)

Net B/C Ratio adalah metode untuk menghitung perbandingan

antara jumlah present value penerimaan dengan jumlah present

value biaya.  Proyek dikatakan layak bila nilai Net B/C Ratio

lebih besar daripada satu, proyek dikatakan tidak untung bila nilai

Net B/C Ratio lebih kecil dari satu dan proyek dikatakan tidak

untung tidak rugi atau impas (break event point) bila nilai Net B/C

Ratio sama dengan satu.

E. Payback Period (PP)

Payback Period merupakan penilaian investasi suatu proyek yang

didasarkan pada pelunasan biaya investasi berdasarkan manfaat

bersih dari proyek.  Payback Period merupakan suatu metode

dalam analisis finansial untuk mengetahui waktu pengembalian

investasi.  Suatu proyek dikatakan layak bila masa pengembalian

(PP) lebih pendek dari umur ekonomis proyek dan proyek tidak

layak bila masa pengembalian (PP) lebih lama dari umur

ekonomis proyek.

F. Analisis Sensitivitas

Analisis Sensitivitas adalah kegiatan untuk melihat status

kelayakan keputusan investasi apabila faktor-faktor atau

parameter-parameter perhitungan dirubah. Keputusan dikatakan

sensitif apabila setiap perubahan nilai parameter atau faktor

perhitungan akan merubah keputusan investasi. Analisis
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sensitivitas sangat dipengaruhi unsur-unsur ketidakpastian

mengenai apa yang terjadi dimasa mendatang seperti ongkos

investasi, aliran kas, nilai sisa, tingkat bunga, tingkat pajak dan

sebagainya. Menurut Gray (1993) analisis sensitivitas bertujuan

untuk melihat apa yang akan terjadi dengan analisis proyek bila

terdapat suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan

biaya atau benefit.  Perubahan-perubahan yang terjadi dalam

dasar perhitungan atau parameter biaya produksi ataupun benefit

akan memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan seperti hal

kenaikan biaya produksi, perubahan harga hasil produksi, dan

terjadi penundaan produksi.

2.1.8 Analisis Trend Linier

Analisis Trend (garis trend) Linier atau tendensi merupakan analisis

laporan keuangan biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu.

Dalam analisis trend perbandingan analisis dapat dilakukan dengan

menggunakan analisis horizontal atau dinamis (Kasmir, 2008). Data

yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan

biasanya hanya dua atau tiga periode saja. Hal ini disebabkan karena

jika lebih dari satu periode, akan mengalami kesulitan untuk

menganalisisnya. Jika data yang digunakan lebih dari dua atau tiga

periode, metode yang digunakan adalah angka indeks. Dengan

menggunakan angka indeks akan dapat diketahui kecenderungan atau
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trend atau arah dari posisi keuangan, apakah meningkat, menurun atau

memiliki trend tetap.

Data keuangan yang akan digunakan untuk melakukan analisis trend

dengan persentase adalah data yang paling awal.  Setelah itu, data

tersebut akan dibandingkan dengan data selanjutnya artinya adalah data

yang paling awal dianggap sebagai tahun dasar pada awal dilakukannya

perhitungan.  Data awal tahun yang akan dianalisis tersebut kita anggap

sebagai data normal diantara tahun yang akan dianalisis.

Pada model trend ini garis vertikal (tegak) dinyatakan sebagai jumlah

perkembangan data yang akan dianalisis (y), dan untuk garis horizontal

(mendata) dinyatakan sebagai waktu (x).  Model trend biasanya

digunakan untuk memprediksi suatu persoalan (membuat ramalan

jangka panjang), adapun bentuk umum dari model trend linier ini

dinyatakan dengan persamaan:

y = a + bx (Supangat, 2007)

Keterangan :
y = Nilai trend untuk setiap unit x
x = unit waktu tertentu
a = intercept (nilai trend y, pada saat x = 0)
b = konstanta.

Analisis trend linier mengukur perkembangan posisi akun dari tahun ke

tahun terhadap akun pada suatu tahun yang dijadikan sebagai tahun

dasar sehingga diketahui perubahan mendasar pada operasional

perusahaan. Analisis ini digunakan untuk mengindikasikan peningkatan

atau penurunan pos-pos yang ada dalam waktu yang panjang, sehingga
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gambaran secara keseluruhan dapat disimpulkan dengan baik dan

penetapan langkah-langkah kedepannya dapat diputuskan dengan tepat.

Tujuan analisis trend linier adalah untuk mengetahui perubahan posisi

atau kinerja bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam

pengambilan keputusan. Selain tujuan, penghitungan analisis trend juga

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda bagi pemakai

laporan keuangan. Beberapa pemakai yang membutuhkan laporan

keuangan tersebut antara lain investor, pemberi pinjaman (kreditur),

dan manajemen.

1. Investor

Mereka membutuhkan informasi yang akurat mengenai aktivitas

maupun posisi keuangan perusahaan, apakah pada masa mendatang

menghasilkan laba atau sebaliknya

2. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi yang disediakan oleh

pemilik modal/perusahaan yang memungkinkan mereka untuk

memutuskan apakah dana yang tertanam di dalam perusahaan dapat

dibayarkan kembali tepat waktu oleh perusahaan.

3. Manajemen

Manajemen dapat terbantu dalam hal tanggung jawab, perencanaan,

pengendalian, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil

analisis.
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2.2. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan analisis

kelayakan finansial mesin Combine Harvester antara lain: Analisis uji kinerja

mesin Penyisir Padi (stripper) di sawah irigasi di Pusakanegara, Jawa Barat

yang ditulis oleh Purwadaria et al. (1996), analisis uji performansi Mesin

Panen Kombinasi (Combine Harvester) Model CA 85 ML pada Lahan Sawah

Tradisional ditulis oleh Monalisa (1995), analisis modernisasi dalam Sistem

Pertanian (Studi Kasus Tentang Dampak Modernisasi Pertanian Terhadap

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Pagergunung Kecamatan

Ulujami Kabupaten Pemalang) ditulis oleh Widyaningrum (2009), uji kinerja

dan analisis penggunaan Head-feed Combine Harvester ( YANMAR CA

85M)  pada sawah tradisional ditulis oleh Wardhana (1998), analisis ekonomi

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau ditulis

oleh Nasution (2012), Teknologi dan Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian

di daerah penghasil Produksi Padi di Indonesia ditulis oleh RAT Yayasan

Akatiga (2015).

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena masih sedikit peneliti yang

meneliti mengenai kelayakan finansial mesin panen padi Combine Harvester.

Selain itu, jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang

relevan maka penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan.

Secara mendasar, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu

adanya perbedaan antara analisis yang dilakukan, latar belakang, mesin,

lokasi penelitian dan tujuan penelitian.  Secara lebih terperinci, berikut ini
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merupakan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian terdahulu :

a) Kajian utama yang digunakan pada penelitian ini terfokus pada mesin

panen padi mesin combine harvester, sedangkan di penelitian terdahulu

tidak hanya meneliti mesin combine harvester, tetapi juga diteliti

penggunaan mesin pertanian yang lain seperti mesin bajak, pompa air,

penyisir padi dan juga penggilingan padi.

b) Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menganalisis uji kinerja

mesin panen padi (combine harvester) dan kesempatan kerja sektor

pertanian sedangkan untuk analisis kelayakan secara finansial kurang

diperhitungkan.

c) Kajian utama yang digunakan pada penelitian ini adalah mesin panen padi

mesin combine harvester sama dengan penelitian mesin panen padi mesin

combine harvester yang menjadi rujukan pada penelitian Wardhana

(1998), sedangkan perbedaannya dengan penelitian Wardhana (1998)

hanya meneliti uji kinerja namun tidak menganalisis kelayakan finansial

mesin combine harvester.

d) Ada beberapa persamaan antara penelitian ini dengan 6 penelitian

terdahulu yang menjadi rujukan antara lain alat analisis dan beberapa

variabel yang digunakan tetapi tidak ada yang sama persis dengan

penelitian ini karena penelitian ini terfokus menganalisis kelayakan

finansial mesin panen padi (combine harvester) dan juga menghitung

sensitivitas usaha sedangkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan

kurang menekankan dan bahkan kurang lengkap dalam analisis finansial.
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Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini memiliki keunggulan karena

terdapat alat analisis dan variabel-variabel yang berbeda dengan penelitian

terdahulu. Berikut ini merupakan selengkapnya beberapa penelitian terdahulu

yang dijadikan rujukan oleh penulis untuk menyelesaikan tulisan ini:

a) Penelitian Purwadaria et al. (1996) mengenai Uji Kinerja mesin Penyisir

Padi (stripper) di sawah irigasi di Pusakanegara, Jawa Barat

memperlihatkan bahwa uji kinerja mesin penyisir padi yang dilakukan di

sistem irigasi dengan melakukan waktu efektif lapang, jumlah konsumsi

bahan bakar, jumlah padi yang dipanen, kadar air padi dan jumlah tenaga

kerja yang dikerahkan adalah memiliki kapasitas 0,343 ton/jam untuk

produksi 4,8 ton/ha. Sedangkan susut panennya adalah 2,0 %. Perhitungan

analisis finansial untuk mesin penyisir padi diadapatkan untuk titik impas

didapatkan sebesar 11 ha/tahun dan IRR sebesar 57,58 %.

b) Penelitian Monalisa (1995) di Darmaga Bogor, Jawa Barat dengan

menggunakan mesin Combine harvester (Yanmar CA 85ML) dilakukan di

dua jenis lahan dengan kondisi lahan tanaman tanah yang berbeda. Untuk

lahan I (Leuwikopo) didapatkan efisiensi lapang sebesar 48,7% dan susut

panen sebesar 30,5 g/m2 atau 34,01% dari potensi hasil gabah. Susut panen

pada lahan ini sangat besar karena pemanenan dilakukan jauh melewati

masa panen optimum dan pertumbuhan padi kurang baik serta terserang

hama. Untuk lahan II (Cikarawang) efisiensi lapang sebesar 44,44% dan

susut panen 54,5 g/m2 atau 6,41% dari hasil panen gabahnya.

c) Penelitian Widyaningrum (2009) mengenai Modernisasi dalam Sistem

Pertanian (Studi Kasus tentang Dampak Modernisasi Pertanian Terhadap



45

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Pagergunung Kecamatan

Ulujami  Kabupaten Pemalang) didapatkan mekanisasi pertanian di satu

sisi memberikan dampak positif yaitu semakin meningkatnya hasil

pertanian sehingga secara langsung juga dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat, di satu sisi memberikan dampak negatif yaitu dapat

menyebabkan pengangguran dan juga peran perempuan dalam sektor

pertanian semakin berkurang. Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpukan bahwa dengan adanya masukan modern di bidang pertanian

dapat membantu petani dalam mengerjakan kegiatan karena mekanisasi

peralatan pertanian tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga.

d) Penelitian Wardhana (1998) mengenai Uji Kinerja dan Analisis

Penggunaan Head-feed Combine Harvester ( YANMAR CA 85M)  pada

sawah tradisional  didapatkan bahwa susut panen dengan mesin ini adalah

sebesar 6,69% , lebih kecil dibandingkan panen dengan sabit yaitu sebesar

11,61%. Berdasarkan titik impas yaitu 54,70 ha/tahun pada kapasitas

panen 22,9 jam/ha, mesin panen sesuai digunakan pada areal persawahan

yang luas. Pada perhitungan analisis kelayakan dengan jumlah jam kerja

540 hari/tahun didapatkan nilai NPV -38.698.423,00 dan B/C ratio 0,41.

Hal ini menunjukkan pemakaian mesin panen belum layak digunakan

untuk sawah tradisional. Pengembangan jasa usaha sewa dengan kapasitas

mesin 22,9 jam/ha didapatkan jumlah hari kerja per tahun yang mulai

layak untuk usaha sewa adalah 139,43 hari/tahun dengan luas panen

minimum 54,8 ha dengan biaya pokok per hektar sebesar Rp 377.931,00.

Sedangkan penggunaan kapasitas mesin pada spesifikasi mesin didapatkan
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jumlah hari kerja per tahun yang mulai layak untuk usaha sewa adalah

72,4 hari/tahun dengan luas panen minimum 12,93 ha.

e) Penelitian Nasution (2012) dalam Jurnal mengenai Analisis Ekonomi

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan di Kabupaten Kampar, Riau didapatkan

bahwa alsintan yang banyak digunakan sebagai pelayan jasa alat dan

mesin pertanian adalah mesin Pengolah Tanah, Mesin Pompa Air, Power

Threasher dan Mesin Penggiling Padi/RMU (Rice Milling Unit). Kapasitas

kerja mesin pengolah tanah adalah sebesar 1,92 ha/mt, mesin pompa air

sebesar 5,25 ha/mt, power threasher sebesar 9,136 kg/mt dan RMU

sebesar 22.143 kg/mt. Penerimaan bersih dari penggunaan alsintan yang

dikelola kelompok UPJA adalah sebesar Rp 48.238.889,00/mt, mesin

pompa air adalah Rp 2.000.000,00, power threasher adalah Rp

321.145,00/mt dan 5.721.428,00/mt untuk RMU. Untuk tingkat BEP

(Break Even Point) rata-rata penggunaan jasa alsintan yang dikelola

kelompok UPJA yaitu untuk mesin pengolah tanah sebesar 3,701 ha/mt,

pompa air sebesar 3,16 ha/mt, power threasher sebesar 6.301 ton/mt dan

RMU sebesar 13.390 ton/mt.

f) Penelitian dari RAT Yayasan Akatiga (2015) mengenai Teknologi dan

Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian di daerah penghasil Produksi Padi

di Indonesia dengan studi penelusuran kualitatif dan penggunaan data

sekunder didapatkan bahwa penggunaan teknologi pemanen padi tidak

serta merta meningkatkan produktivitas secara signifikan, tetapi juga

banyak memunculkan persoalan lain diantaranya kehilangan mata

pencaharian bagi penduduk miskin terutama yang bergantung pada
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aktivitas pertanian, ketimpangan sosial bagi yang petani mempunyai

modal besar dan petani yang tradisional dan monopoli rantai pemasaran.

2.3. Kerangka Pemikiran

Budidaya tanaman padi tidak bisa terlepas dari perekonomian masyarakat

Indonesia sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, jumlah

produksi dan produktivitas harus selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Sistem tradisional yang masih banyak diterapkan dalam tahap akhir produksi

padi menyebabkan kehilangan hasil panen. Kehilangan hasil sendiri

merupakan hilangnya atau terbuangnya  bulir-bulir gabah dari malai yang

seharusnya masuk pada hasil pemanenan. Hal ini menyebabkan banyak

kerugian bagi petani pemilik sawah. Permasalahan kurangnya tenaga kerja

sektor pertanian dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan apabila

menggunakan tenaga kerja dalam proses pemanenan semakin membuat

produksi petani tidak efisien.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan teknologi

dalam proses pemanenan padi. Mesin panen padi (combine harvester) bisa

jadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut karena mampu menekan

kehilangan hasil dalam proses pemanenan yang signifikan. Selain itu juga

akan mengurangi beban pemilik sawah untuk upah yang harus dibayarkan

pada pekerja selama musim panen untuk memanen padinya. Hal tersebut

akan berpengaruh pada kuantitas panen petani dan juga penerimaan petani,

sehingga harus diperhitungkan seberapa besar kelayakan finansial

penggunaan mesin combine harvester tersebut. Uraian dari kerangka

pemikiran disajikan dalam diagram alir seperti Gambar 7.



48

Gambar 7.  Diagram alir kelayakan finansial mesin panen padi (combine
harvester) di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung
Tengah
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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2014), metode 

survei adalah metode untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan 

yang tidak mendalam.  Penelitian survei merupakan penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang 

kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan 

dianalisis.  Metode survei biasanya digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tertentu yang alamiah, namun peneliti melakukan perlakuan dalam 

pengumpulan data (kuesioner, tes, wawancara, dan sebagainya), perlakuan 

yang diberikan tidak sama pada eksperimen. Pada metode survei diambil 

sampel dari populasi yang dianggap bisa mewakili populasi tersebut.  

3.2. Konsep Dasar dan Definisi Operasional 

 

Konsep dasar dan definisi operasional mencakup pengertian yang digunakan 

untuk mendapatkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

Padi merupakan tanaman yang termasuk genus Orzya L. yang meliputi 

kurang lebih 25 spesies, tersebar di daerah tropis dan daerah subtropis,  
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seperti Asia, Afrika, Amerika dan Australia.  Padi yang ada sekarang 

merupakan persilangan antara Oryza officianalis dan Oryza sativa F. 

Spontane (Hasanah, 2007) 

 

Usahatani adalah suatu proses atau aktivitas produksi pertanian dengan 

mengkombinasikan berbagai faktor sumberdaya alam, tenaga kerja, dan 

modal sesuai dengan kondisi lingkungan untuk mencapai pendapatan 

maksimal. 

 

Panen adalah pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang yang telah 

ditanam pada kurun waktu tertentu (tahun). 

 

Pascapanen merupakan tahapan terakhir dalam produksi padi.  Pada tahap 

pascapanen padi dimulai dari pengeringan, penggilingan, penyimpanan dan 

pemasaran. 

 

Mesin Panen Padi adalah merupakan salah satu alat mesin panen yang 

digunakan untuk memanen padi untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok 

manusia yang berupa nasi.  

 

Combine harvester adalah mesin panen padi canggih dalam yang dapat 

bekerja dengan cepat pada areal sawah yang luas dengan waktu yang 

dibutuhkan untuk memanen padi relatif singkat karena dilengkapi alat 

pemotong, perontok dan mengarungkan padi dalam suatu proses kinerja saja. 

 

Umur ekonomis adalah nilai atas usia bekermanfaatan mesin combine 

harvester dalam kurun waktu tertentu, diukur dalam satuan (tahun). 
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Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan 2005, mesin combine harvester 

berada pada aktiva golongan II yang terdiri dari mebel, truk berat dan mesin-

mesin lainnya yang mempunyai daya/kekuatan 50-70 HP (horse power) yaitu 

mempunyai umur ekonomis maksimal 7 tahun. 

Biaya Investasi adalah biaya awal yang dibutuhkan untuk membeli mesin 

combine harvester, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Biaya penyusutan adalah biaya penyusutan yang diperoleh atas pengeluaran 

biaya peralatan terhadap tahun ekonomisnya, diukur dalam satuan rupiah 

(Rp).  

Biaya operasional adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan pemilik dalam 

setiap proses pemanenan padi dengan mesin combine harvester, yang diukur 

dalam satuan rupiah (Rp).  

Biaya tenaga kerja adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan pemilik kepada 

pekerja yang menjalankan mesin dalam setiap proses pemanenan padi dengan 

mesin combine harvester, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).. 

Biaya bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan pemilik untuk membeli 

bahan bakar solar yang digunakan untuk menjalankan mesin combine 

harvester dalam proses pemanenan, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Biaya servis/perawatan adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan perawatan mesin combine harvester seperti servis atau 

penggantian suku cadang, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 
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Biaya pelumas/oli adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik mesin 

combine harvester sebagai salah satu bentuk perawatan kinerja mesin agar 

onderdil mesin combine harvester tidak cepat aus/rusak yang diukur dalam 

satuan rupiah (Rp). 

Tingkat suku bunga adalah suatu bilangan yang lebih kecil dari satu yang 

dapat digunakan untuk mengetahui nilai uang di masa lalu dan yang akan 

datang agar didapatkan nilainya disaat ini. Tingkat suku bunga diskonto pada 

penelitian ini menggunakan acuan pada suku bunga Retail dari Bank BRI 

yang terdapat pada daerah penelitian yaitu sebesar 9%. 

Penerimaan adalah hasil yang diterima atas jasa yang telah diberikan dalam 

penggunaan sewa mesin combine harvester sebelum dikurangi dengan biaya 

yang dikeluarkan, yang diukur dalam satuan rupiah (Rp). 

Pendapatan adalah hasil pengurangan dari penerimaan dengan total biaya, 

yang diukur dalam satuan rupiah (Rp).  

Analisis finansial adalah analisis yang didasarkan pada perbandingan atau 

rasio manfaat (benefit) dan biaya (cost) yang akan dikeluarkan selama umur 

ekonomis investasi alat, atau diperhitungkan untuk melihat layak atau 

tidaknya usaha tersebut dilaksanakan. 

Net Present Value (NPV) adalah perhitungan yang digunakan untuk 

menghitung selisih antara present value dari penerimaan dengan present 

value dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan, yang diukur dalam satuan 

rupiah (Rp). 
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Internal Rate Return (IRR) adalah tingkat suku bunga yang menunjukkan 

NPV sama dengan jumlah seluruh investasi proyek atau dengan kata lain 

tingkat bunga yang menghasilkan NPV sama dengan nol, yang diukur dalam 

satuan persen (%). 

Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C) adalah perhitungan yang menunjukkan 

tingkat perbandingan antara jumlah penerimaan kotor dengan jumlah biaya 

kotor yang diperhitungkan nilainya saat ini. 

Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) adalah tingkat perbandingan antara jumlah 

pendapatan bersih dengan jumlah biaya bersih yang diperhitungkan nilainya 

saat ini. 

Payback Period (PP) adalah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui 

jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal investasi, yang 

diukur dalam satuan tahun. 

 

Analisis sensitivitas adalah suatu perhitungan yang bertujuan melihat 

kepekaan suatu proyek terhadap suatu perubahan atau kesalahan dalam 

perhitungan manfaat dan biaya. 

Analisis Trend adalah analisis yang digunakan untuk mengindikasikan 

peningkatan atau penurunan dalam memprediksi jumlah penggunaan bahan 

bakar mesin, jumlah hari kerja/panen mesin dan luasan lahan panen yang 

diusahakan mesin combine harvester selama umur ekonomis mesin, sehingga 

gambaran secara keseluruhan dapat disimpulkan dengan baik dan penetapan 

langkah-langkah kedepannya dapat diputuskan dengan tepat.  
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Kelembagaan adalah bentuk organisasi atau aturan untuk menciptakan sistem 

mekanisasi pertanian yang berkelanjutan, maka semua pihak yang terkait 

dengan mekanisasi pertanian harus memiliki hubungan yang erat dan masing-

masing pihak dapat memperoleh manfaat dari mekanisasi pertanian tersebut. 

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung 

Tengah.  Lokasi penelitian dipilih dengan cara sengaja (purposive) dengan 

pertimbangan bahwa Kecamatan Seputih Raman merupakan daerah potensial 

untuk meningkatkan produksi padi karena lahan usahatani padi yang paling 

luas di Kabupaten Lampung Tengah dan keadaan geografis lahan padi sawah 

yang datar sehingga penggunaan mesin panen padi combine harvester 

berpotensi untuk dikembangkan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan              

Juli-Agustus 2016. 

 

3.4. Responden Penelitian 

Responden pada penelitian ini diambil dengan metode sensus, dimana yang 

diteliti adalah seluruh petani padi sawah yang memiliki mesin combine 

harvester di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. 

Dengan penelusuran dan pra survey yang dilakukan baik di lapangan dan 

kunjungan pada dinas terkait didapatkan sampel sejumlah 10 mesin combine 

harvester di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah 

sehingga akan diteliti semua mesin combine harvester. Dengan demikian, 

data yang dikumpulkan akan memenuhi persyaratan ketepatan 

(validitas/accuracy) dan ketelitian (reliabilitas/precision) yang optimal. 
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3.5. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 
 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder.  Data primer diperoleh dengan mewawancarai secara langsung 

petani pemilik mesin menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat 

bantu pengumpulan data. 

Data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan-laporan, publikasi, artikel 

dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, serta lembaga 

atau instansi-instansi yang terkait dalam penelitian ini, seperti Badan Pusat 

Statistik, BP3K Kecamatan Seputih Raman, Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura dan lain-lain yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. 

3.6.  Metode Analisis Data  
 
 

Metode yang digunakan untuk analisis data adalah metode tabulasi dan 

komputasi. Data yang diperoleh diolah secara komputasi dan dianalisis secara 

kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab tujuan satu dan 

dua yaitu menghitung kelayakan usaha persewaan combine harvester  yang 

ditinjau dari aspek finansial dengan menghitung Net Present Value (NPV), 

Internal Rate of Return (IRR), Gross Benefit / Cost Ratio, Net Benefit / Cost 

Ratio (B/C Ratio), dan Payback Period, serta analisis sensitivitas dengan 

mendasarkan peramalan atas analisis trend linear. Sedangkan analisis 

deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawab tujuan ketiga yang berkaitan 

dengan pengelolaan kelembagaan dalam unit usaha persewaan combine 

harvester. 
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3.6.1. Analisis Kelayakan Finansial 

 

Kelayakan mesin  combine harvester dihitung melalui beberapa kriteria 

pengukuran kelayakan investasi, antara lain:  

 

a. Net Present Value (NPV) 

NPV dihitung berdasarkan selisih antara benefit dengan biaya (cost) 

ditambah dengan investasi, yang dihitung melalui rumus: 

NPV = 
 

 

n

t
t

i

CtBt

1 1
 

Keterangan : 

NPV  = Net Present Value 

bt  = benefit (penerimaan) bersih tahun t 

ct  = cost (biaya) pada tahun t 

i  = tingkat suku bunga (9%) 

n  = umur ekonomis mesin combine harvester (7 tahun) 

t  = tahun  

Kriteria pengambilan keputusan: 

1) Jika NPV > 0, maka usaha persewaan mesin combine harvester 

layak diusahakan 

2) Jika NPV = 0, maka usaha persewaan mesin combine harvester 

dalam keadaan titik impas (BEP) 

3) Jika NPV < 0, maka usaha persewaan mesin combine harvester 

tidak layak untuk diusahakan 

b. Internal Rate of Return (IRR) 
 

 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan suatu tingkat bunga yang 

menunjukkan NPV sama dengan jumlah seluruh investasi atau 

dengan kata lain tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV sama 

dengan  nol. Nilai IRR  dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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IRR = i 
- 
+  















ii

NPVNPV

NPV

 

Keterangan : 

IRR = Internal Rate of Return 

NPV
+ 

= NPV positif 

NPV
- 

= NPV negatif 

i
+ 

= tingkat suku bunga pada NPV positif 

i- = tingkat suku bunga pada NPV negatif 

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1) Jika IRR > tingkat suku bunga, maka usaha persewaan mesin 

combine harvester layak untuk diusahakan 

2) Jika IRR = tingkat suku bunga, maka usaha persewaan mesin 

combine harvester dalam keadaan impas 

3) Jika IRR < tingkat suku bunga, maka usaha persewaan mesin 

combine harvester tidak layak untuk diusahakan 

 

c. Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C) 

Gross Benefit Cost Ratio digunakan untuk melihat perbandingan 

antara nilai penerimaan kotor dengan nilai biaya tunai, yang dihitung 

dengan berdasarkan rumus: 

Gross B/C = 
 

 t
t

n

t

n

t
t

i

C

i

Bt













1

1

1

1
  

Keterangan : 

Gross B/C = Gross Benefit Cost Ratio 

Bt = benefit (penerimaan) 

Ct = cost (biaya)  

i = tingkat suku bunga (9%) 

n = umur ekonomis mesin combine harvester (7 tahun) 

t =  tahun  

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1) Jika Gross B/C ≥ 1, maka usaha persewaan mesin combine 

harvester menguntungkan 

2) Jika Gross B/C < 1, maka usaha persewaan mesin combine 

harvester tidak menguntungkan 
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d. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) 

Nilai kriteria ini melihat perbandingan antara nilai penerimaan tunai 

dan nilai pengeluaran atau biaya tunai, dihitung berdasarkan rumus: 

Net B/C = 
 

 t
tt

n

1t

n

1t
t

tt

i1

BC

i1

CB
















     

Keterangan : 

Net B/C = Net Benefit Cost Ratio 

Bt = benefit (penerimaan) bersih tahun t 

Ct = cost (biaya) pada tahun t 

i = tingkat suku bunga (9%) 

n = umur ekonomis mesin combine harvester (7 tahun) 

t = tahun  

Kriteria pengambilan keputusan: 

1) Jika Net B/C ≥ 1, maka usaha persewaan mesin combine 

harvester menguntungkan 

2) Jika Net B/C < 1, maka usaha persewaan mesin combine 

harvester tidak menguntungkan 

 

 

e. Payback Period (PP) 

 
 

Payback period dihitung dengan membandingkan antara penilaian 

investasi suatu proyek yang didasarkan pada pelunasan biaya 

investasi awal dengan manfaat bersih (benefit) dari suatu proyek 

dalam satu satuan waktu yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

b

0

A

I
Pp   

Keterangan: 

Pp = Payback period 

I0 = investasi awal 

Ab = manfaat bersih rata-rata 

 



59 
 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1) Jika nilai Pp < dari umur ekonomis mesin combine harvester, 

maka unit usaha mesin pemanen padi combine harvester layak 

untuk dilaksanakan 

2) Jika nilai Pp > dari umur ekonomis mesin combine harvester, 

maka unit usaha mesin pemanen padi combine harvester tidak 

layak untuk dilaksanakan 

3.6.2. Analisis Sensitivitas 
 
 

Penerimaan dan biaya yang dikeluarkan mempengaruhi kriteria 

pengukuran kelayakan investasi.  Perubahan kedua aspek tersebut secara 

otomatis akan merubah nilai-nilai kriteria investasi.  Tujuan dari analisis 

sensitivitas adalah untuk menentukan nilai dalam melakukan perubahan 

pada komponen penerimaan dan biaya yang akan berpengaruh terhadap 

keputusan investasi. Aspek yang akan dianalisis pada penelitian ini 

adalah perubahan harga, penurunan luas lahan panen dan juga naiknya 

biaya. Rumus yang digunakan untuk mencari laju kepekaan adalah:  

 

Laju Kepekaan = 

  -  

  
      

  -  

  
      

 

Keterangan: 

X1 =    NPV/IRR/Net B/C Ratio/PP/Gross B/C Ratio setelah 

terjadi perubahan 

X0  =    NPV/IRR/Net B/C Ratio/PP/Gross B/C Ratio sebelum   

terjadi perubahan 

Xf  =    Rata-rata perubahan NPV/IRR/Net B/C Ratio/PP/Gross        

B/C Ratio 

Y1  =    Biaya perawatan dan investasi mesin/harga sewa 

mesin/luasan lahan panen setelah terjadi perubahan 

Y0  =    Biaya perawatan dan investasi mesin/harga sewa 

mesin/luasan lahan panen sebelum terjadi perubahan 

Yf  =    Rata-rata perubahan biaya perawatan dan investasi 

mesin/harga sewa mesin/luasan lahan panen 
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Kriteria pengambilan keputusan laju kepekaan adalah: 

 

1)  Jika laju kepekaan > 1, maka unit usaha mesin pemanen padi peka 

atau sensitif terhadap perubahan 

2)  Jika laju kepekaan < 1, maka unit usaha mesin pemanen padi tidak 

peka atau tidak sensitif terhadap perubahan 

 

3.6.3. Analisis Trend 

Analisis Trend (garis trend) dapat dilakukan dengan menggunakan 

analisis “horizontal atau dinamis” dengan menggabungkan metode 

least square untuk data ganjil dan dan semi average untuk data genap 

berdasarkan volume data/perkembangan kegiatan produksi (Kasmir, 

2008).  Analisis trend dalam penelitian ini digunakan untuk memprediksi 

jumlah penggunaan bahan bakar mesin, jumlah hari kerja/panen mesin 

dan luasan lahan panen yang diusahakan mesin combine harvester 

selama umur ekonomis mesin yaitu 7 tahun sehingga bisa diananlisis 

kelayakan finansial dan sensitivitasnya. Berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan bahwa tahun investasi mesin combine harvester bervariasi yaitu 

tahun 2013, 2104 dan 2015, sehingga digunakan analisis trend untuk 

melihat jumlah penggunaan bahan bakar mesin, jumlah hari kerja mesin 

dan luasan lahan panen yang diusahakan mesin combine harvester 

sampai umur ekonomis mesin yaitu 7 tahun.  

Data jumlah penggunaan bahan bakar mesin, jumlah hari kerja mesin dan 

luasan lahan panen yang akan digunakan untuk melakukan analisis trend 

adalah data yang paling awal.  Setelah itu, data tersebut akan 

dibandingkan dengan data selanjutnya artinya adalah data yang paling 
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awal dianggap sebagai tahun dasar pada awal dilakukannya perhitungan. 

Bentuk umum dari model trend linier harga ini dinyatakan dengan 

persamaan :                     

                                                 y = a + bx  

Keterangan : 

y = Nilai trend untuk jumlah BBM, hari kerja/panen dan luas lahan panen 

x = Trend waktu tertentu  

a = Intercept (nilai trend y, pada saat x = 0)  

b = Konstanta 

 

  

3.6.4. Analisis Kelembagaan 

Aspek Kelembagaan sosial/ekonomi untuk menunjang pengembangan 

pertanian. Kelembagaan pertanian memiliki potensi untuk meningkatkan 

produktivitas dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku 

usahatani dan juga memberi informasi dan sarana dalam kelancaran 

usaha yang dilakukan. 

Pada penelitian ini kelembagaan pertanian merujuk dalam mekanisasi 

mekanisasi pertanian unit usaha persewaan mesin combine harvester 

dimana dilihat berbagai aspek yang terlibat, seperti pengaturan 

pelaksanaan usaha termasuk bentuk organisasi pengeloaan mesin, batas 

wilayah kerja, hak dan kewajiban pemilik mesin serta operator dan 

helper, serta peraturan dalam pembayaran jasa mesin combine harvester 

dalam pengelolaan usaha jasa pelayanan mesin combine harvester antara 

pemilik mesin yang satu dengan yang lain. 
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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Tengah

4.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal daratan seluas 4789,82 km²,

terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung yang beribukota di

Gunung Sugih yang berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten

Lampung Utara.

b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran.

c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.

d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

4.1.2  Topografi

Daerah Lampung Tengah dapat dibagi dalam 5 unit topografi, yakni :

a. Daerah Topografi Berbukit dan Bergunung

Daerah ini terdapat di Kecamatan Padang Ratu dengan ketinggian

rata-rata 1.600 m.

b. Daerah Topografi Berombak sampai Bergelombang

Ciri -ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit
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rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit dengan kemiringan

antara 8o sampai 15o dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari

permukaan air laut dan jenis tanaman perkebunan di daerah ini

adalah kopi, cengkeh, lada dan tanaman pangan seperti padi, jagung,

kacang-kacangan dan sayur-sayuran.

c. Daerah Dataran Aluvial

Dataran ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai

mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-

sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Ketinggian

daerah ini berkisar antara 25 meter sampai 75 meter dari permukaan

laut dengan kemiringan 0o sampai dengan 3o.

d. Daerah Rawa Pasang Surut.

Daerah ini terletak di sepanjang Pantai Timur Kabupaten Lampung

Tengah, menggenangnya air menurut pasang surut air laut dan

daerah ini mempunyai ketinggian antara 0,5 sampai 1 m di atas

permukaan air laut.

e. Daerah Sungai

Kabupaten Lampung Tengah terdapat dua dari lima DAS (Daerah

Aliran Sungai) di Provinsi Lampung yaitu Sungai Way Seputih dan

Sungai Way Sekampung (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2015).
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4.1.3  Klimatologi

Secara umum, klimatologi Kabupaten Lampung Tengah adalah sama

dengan klimatologi Dearah Provinsi Lampung, yaitu Lampung Tengah

terletak di bawah garis Khatulistiwa 5o Lintang Selatan beriklim

Tropis–Humid dengan angin laut yang bertiup dari Samudra Indonesia.

Pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter, temperatur udara

rata-rata berkisar antara 26oC-28oC. Temperatur maksimum yang

sangat jarang dialami adalah 33oC dan juga temperatur minimum 22oC.

Rata-rata kelembaban udara sekitar 80%-88% dan ternyata akan lebih

tinggi pada tempat yang lebih tinggi.

4.1.4 Tataguna Lahan

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu sentra produksi padi

di Provinsi Lampung. Bisa dikatakan menjadi sentra utama produksi

padi di Provinsi Lampung. Selain tanaman padi, Kabupaten Lampung

Tengah juga membudidayakan tanaman pangan lainnya untuk

memenuhi kebutuhan pangan penduduk seperti jagung, kedelai, ubi

kayu dan lainnya. Jenis tanaman pangan yang dibudidayakan di

Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Jenis tanaman pangan di Kabupaten Lampung Tengah, 2015

No Komoditas Luas Panen

(ha)

Produksi

(ton)

Produktivitas

(ton/ha)

1 Padi sawah 152.359 807.569 5,3

2 Jagung 51.805 300.000 5,8

3 Kedelai 2.036 2.679 1,3

4 Kacang Tanah 1.511 1.663 1,1

5 Kacang Hijau 349 362 1,0

6 Ubi Kayu 91.908 2.310.814 25,1

7 Ubi Jalar 615 6.702 10,9

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2015

Tabel 5 menunjukkan bahwa padi sawah adalah jenis komoditas

tanaman yang memiliki lahan terluas di Kabupaten Lampung Tengah

dibandingkan jenis komoditas tanaman pangan lainnya. Selain itu,

jagung dan ubi kayu merupakan komoditas paling banyak ke dua yang

dibudidayakan di Kabupaten Lampung Tengah.

4.1.5 Kelembagaan Pertanian

Sebagian besar petani di Kabupaten Lampung Tengah tergabung dalam

organisasi kelompok tani. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan

kelompok tani, maka terbentuklah Gabungan Kelompok Tani atau

Gapoktan. Jumlah Gapoktan yang berada di Kabupaten Lampung

Tengah adalah sebanyak 294 Gapoktan. Jumlah kelompok tani di

Kabupaten Lampung Tengah mencapai 4.537 kelompok yang terdiri

dari 3.075 kelompok usaha tanaman pangan dan sisanya usaha

peternakan, perikanan, dan perkebunan. Jumlah Usaha Pelayanan Jasa

Alsintan sebanyak 121 UPJA. Jumlah petani yang tergabung dalam
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kelompok tani tersebut adalah 273.905 orang (Badan Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung Tengah, 2015).

4.1.6 Mekanisasi Pertanian Tanaman Pangan

Penggunaan teknologi alat dan mesin dalam budidaya tanaman pangan

sangat berpengaruh terhadap kuantitas hasil panen. Teknologi dalam

budidaya dapat membuat usaha budidaya tanaman pangan juga menjadi

lebih efektif dan efisien. Berbagai alat dan mesin yang digunakan dalam

budidaya tanaman pangan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.  Jumlah alat dan mesin pertanian tanaman pangan di
Kabupaten Lampung Tengah, 2015

Kegiatan Pertanian Jenis Alat ∑   (Jumlah)

Pengolahan Lahan
Traktor Roda Dua 2.121
Traktor Roda Empat 141

Penanaman
Tanam Padi
(Transplanter)

12

Tanam Biji-bijian (Seeder) 1

Pemanenan

Sabit Bergerigi 174.315
Pemotong Padi Reaper 18
Pemotong Padi Mower 13
Stripper -
Combine Harvester besar 25
Pengungkit Ubi 21

Perontok/Pemipil

Perontok Padi/Thresher 3.950
Perontok
Jagung/Cornseller

619

Multiguna 22
Pembersihan Winover 85

Penggilingan
Small RMU 673
Medium RMU 644
Large RMU 54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2015

Tabel 6 menunjukkan bahwa usaha pembudidayaan tanaman pangan di

Kabupaten Lampung Tengah sudah moderen dengan banyaknya

penggunaan alat dan mesin dalam budidayanya. Kegiatan pemanenan
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dan perontokan masih menjadi kegiatan pertanian utama dalam

budidaya tanaman pangan yang menggunakan alat dan mesin. Hal ini

bisa disebabkan karena kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap

hasil panen yang didapatkan dan akan berepngaruh terhadap penjualan

hasil panen petani dalam proses selanjutnya.

4.1.7  Pemerintahan

Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan dan 293

kampung/kelurahan. Lokasi penelitian yang dijadikan sampel yaitu

Kecamatan Seputih Raman. Data BPS Lampung Tengah (2015)

menunjukkan bahwa Kecamatan Seputih Raman memiliki luas wilayah

146,65 km2 dengan memiliki jumlah kampung  sebanyak 14 kampung.

4.2 Keadaan Umum Kecamatan Seputih Raman

4.2.1 Keadaan Geografis

Luas wilayah daratan Kecamatan Seputih Raman adalah 146,65 km2.

Adapun batas wilayah Kecamatan Seputih Raman sebagai berikut:

a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Seputih Banyak.

b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kota Gajah.

c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Raman Utara.

d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Seputih Mataram.

Daerah Seputih Raman sebagian besar berjenis tanah Podsolik Merah

Kuning (PKM) dengan drainase cukup baik sampai sedang. Tekstur

tanahnya lempung berdebu (silty loan) dan struktur remah sampai



68

gumpal. Reaksi asam relatif masam dengan pH antara 5-6, dengan

kadar organik tanah lebih kecil dari 2% (sangat rendah) (Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Lampung

Tengah, 2015).

4.2.2 Keadaan Demografi

Secara administratif kecamatan Seputih Raman memiliki 14 kampung

yaitu Rejo Asri, Rejo Basuki, Ratna Chaton, Rama Dewa, Rukti Endah,

Rama Gunawan, Rukti Harjo, Rama Indra, Rama Kelandungan, Buyut

Baru, Rama Murti, Rama Nirwana, Rama Oetama, dan Rama Yana

dengan ibukota di Kampung Rukti Harjo. Jumlah penduduk laki-laki

mencapai 24.108 jiwa dan perempuan mencapai 23.811 jiwa.

4.2.3 Kondisi Perekonomian

Kecamatan Seputih Raman merupakan salah satu kecamatan yang

menjadi penunjang perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah.

Kecamatan  Seputih Raman sangat melekat dengan kebudayaan Hindu

atau kebudayaan Bali dikarenakan Kecamatan Seputih Raman

penduduknya kebanyakan merupakan keturunan orang Hindu Bali.

Kondisi perekonomian di Kecamatan Seputih Raman sudah cukup baik.

Salah satu sektor penting dalam menunjang potensi ekonomi

masyarakat di Kecamatan Seputih Raman yaitu sektor pertanian,

terutama pertanian tanaman pangan. Luas penggunaan tanah/lahan di

Kecamatan Seputih Raman paling banyak digunakan untuk sawah

dengan proporsi sebesar 56,2% dan untuk lahan tegalan sebesar 17,7%.
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Secara rinci penggunaaan lahan di Kecamatan Seputih Raman dapat

dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis dan luas lahan menurut penggunaannya di Kecamatan
Seputih Raman tahun 2015

Jenis Penggunaan Luas lahan (ha) %

Perkampungan 1.942 17,3

Sawah 6.297 56,2

Tegalan 1.992 17,7

Kebun Campuran 980 8,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2015

Komoditas yang dibudidayakan di daerah ini antara lain padi, jagung,

ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah dan kedelai. Rincian luas

lahan dan produksi tanaman pangan Kecamatan Seputih Raman ada

pada Tabel 8.

Tabel 8.  Jenis, luas lahan, dan produksi menurut penggunaannya di
Kecamatan Seputih Raman tahun 2015

No Jenis komoditas Luas lahan (ha) Produksi (ton)
1 Padi sawah 14.300 86.620
2 Padi ladang 141 493
3 Jagung 1.576 7.309
4 Ubi kayu 906 20.673
5 Ubi jalar 7 106
6 Kacang tanah 7 7
7 Kedelai 2 2
8 Kacang hijau 12 10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2015

Tabel 8 menunjukkan bahwa luas lahan untuk komoditas padi sawah

relatif sangat tinggi, yakni mencapai 14.300 ha dengan produksi

mencapai 86.620 ton . Luas lahan terbesar ke dua adalah komoditas

jagung yang luas lahannya mencapai 1.576 ha dengan produksi

mencapai 7.309 ton.
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Pola tanam komoditas tanaman padi di daerah ini dilakukan dengan

pola monokultur dengan sistem bergilir tanam yang disesuaikan dengan

jadwal pengairan yang ada. Sejak tahun 2010, daerah di Seputih Raman

selalu mendapatr giliran irigasi, sehingga pada musim rendeng dan

gadu lahan dapat ditanam tanaman padi.

4.2.4 Sarana Sosial dan Infrastruktur

Adanya sarana dan infrastruktur dianggap dapat memperlancar suatu

kegiatan usaha. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana

yang baik harus dilakukan agar kelancaran suatu usaha dapat berjalan

dengan baik. Adapun jumlah sarana sosial dan fasilitas umum yang

terdapat di Kecamatan Seputih Raman dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sarana sosial dan fasilitas umum Kecamatan Seputih Raman,
tahun 2015

No Sarana dan Prasarana Jumlah (unit)
I Perkantoran

a. Kantor Camat
b. Kepolisian
c. Kantor Pos

1
1
1

II Sarana Pendidikan
a. SD
b. SMP
c. SMA
d. SMK

5
5
2
2

III Sarana Kesehatan
a. Puskesmas Induk
b. Puskesmas Pembantu
c. Pondok Bersalin Desa

2
4
8

IV Sarana Ibadah
a. Masjid
b. Mushola
c. Gereja Katholik
d. Gereja Protestan
e. Pura
f. Vihara

8
70
1
7

108
2

Sumber: Monografi Kecamatan Seputih Raman, 2015
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Untuk sarana pendukung dalam kegiatan usaha persewaan mesin panen

padi (combine harvester) dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Sarana dan infrastruktur pendukung usaha persewaan mesin
panen padi (combine harvester) di Kecamatan Seputih
Raman, 2015

No Jenis Infrastruktur Jumlah
1 Jalan aspal 526 km
2 Bank 2
3 Kantor kelurahan 14
4 Gapoktan 14
5 Poktan 223
6 Pasar 7
7 Koperasi 13
8 Irigasi 2
9 Pengelasan 27

Sumber: Monografi Kecamatan Seputih Raman, 2015

Adanya infrastruktur yang cukup memadai di Kecamatan Seputih

Raman memberikan kesempatan kepada para pemilik usaha persewaan

mesin combine harvester untuk bisa melakukan kegiatan

perekonomiannya. Hal tersebut dikarenakan akses yang mudah dan juga

mobilitas masyarakat untuk melakukan interaksi antar kelurahan dan

juga kecamatan lain. Kecamatan Seputih Raman memiliki jalan aspal

yang sudah cukup baik walaupun belum benar-benar sempurna namun

sudah mampu untuk dijadikan jalur penghubung antar kelurahan/desa

serta lahan panen, dimana memudahkan mesin combine harvester untuk

diangkut menuju lokasi panen.
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Usaha persewaan mesin panen padi (combine harvester) di Kecamatan Seputih

Raman secara finansial layak dilaksanakan dimana kriteria investasi mesin

yang diperoleh dapat dilihat sebagai berikut:

a. Mesin Combine Harvester tahun investasi 2013

Nilai NPV sebesar Rp 779.027.757,73, nilai IRR sebesar 77,40% lebih

besar dari tingkat suku bunga yang digunakan yaitu 9%, nilai Gross B/C

sebesar 1,39, nilai Net B/C sebesar 3,35 dan nilai PP sebesar 2,18 yang

berarti waktu pengembalian modal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan,

lebih kecil dari umur ekonomis mesin yaitu 7 tahun.

b. Mesin Combine Harvester tahun investasi 2014

Nilai NPV sebesar Rp 638.765.707,48, nilai IRR sebesar 70,55% lebih

besar dari tingkat suku bunga yang digunakan yaitu 9%, nilai Gross B/C

sebesar 1,35, nilai Net B/C sebesar 2,99 dan nilai PP sebesar 2,24 yang

berarti waktu pengembalian modal selama 2 tahun 2 bulan lebih, lebih kecil

dari umur ekonomis mesin yaitu 7 tahun.
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c. Mesin Combine Harvester tahun investasi 2015

NPV sebesar Rp 417.306.800,57, nilai IRR sebesar 67,29% lebih besar dari

tingkat suku bunga yang digunakan yaitu 9%, nilai Gross B/C sebesar 1,30,

nilai Net B/C sebesar 2,92 dan nilai PP sebesar 2,33 yang berarti waktu

pengembalian modal selama 2 tahun 3 bulan lebih, lebih kecil dari umur

ekonomis mesin yaitu 7 tahun..

2. Unit usaha persewaan mesin panen padi (combine harvester) di Kecamatan

Seputih Raman masih layak dilaksanakan ketika terjadi penurunan luas rata-

rata lahan panen sebesar 4,77%, penurunan harga sewa mesin sebesar 5% yang

diasumsikan karena adanya persaingan harga sewa mesin dan kenaikan biaya

sebesar 6,51% akibat inflasi dan perhitungan berdasarkan tingkat suku bunga

SBDK Retail yang berlaku yaitu 9%.

3. Aspek kelembagaan yang dilihat pada penelitian ini adalah kelembagaan

usahatani dalam bidang persewaan mesin combine harvester yaitu hal-hal yang

terkait antara lain pelaksanaan operasional usaha, batas wilayah kerja, hak dan

kewajiban pemilik mesin serta operator dan helper, serta peraturan dalam

pembayaran jasa mesin combine harvester yang dibedakan atas kelembagaan

pada mesin mesin combine harvester milik pribadi/privat dan mesin mesin

combine harvester milik kelompok tani.
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6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi petani pemilik modal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unit

usaha persewaan mesin combine harvester layak untuk diusahakan dan

diupayakan kepada luasan lahan panen yang lebih luas lagi sehingga lebih

meningkatkan keuntungan.

2. Bagi pemerintah, penggunaan saprodi modern seperti mesin combine

harvester sangat dianjurkan untuk membantu petani padi menuju ke arah

usahatani yang lebih modern sehingga pengadaan saprodi bantuan mesin

combine harvester dari pemerintah pada kelompok tani didaerah dapat

lebih meningkatkan kualitas hasil panen dan kuantitas hasil panen petani

padi karena kehilangan hasil yang sedikit, dimana hal tersebut bisa lebih

meningkatkan keuntungan dari hasil panen sehingga dibarengi dengan

meningkatnya kesejahteraan petani padi.

3. Bagi peneliti lain, disarankan agar dapat membahas lebih lanjut mengenai

aspek kelayakan ekonomi dan sosial serta aspek kelembagaan dalam

pengelolaan yang lebih mendalam dalam unit usaha mesin combine

harvester. Selain itu juga bisa diharapkan pada penelitian selanjutnya

untuk meneliti mengenai perbandingan finansial dan pendapatan usahatani

dengan menggunakan mesin combine harvester dan usahatani yang

dilakukan secara konvensional.
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