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PENDAHULUAN 

Sektor pertanian masih dominan sebagai 

sumber  mata pencaharian rumah tangga di 

daerah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 

(Widodo, 1996).  Pada kondisinya di 

lapangan, petani saat ini sudah tidak lagi 

berbicara pada tingkatan yang cakupannya 

sebatas pemenuhan kebutuhan pangan 

keluarga, melainkan lebih berorientasi 

agribisnis. Dalam upaya meningkatkan nilai 

tambah produk agribisnis, salah satu sub 

system yang mempunyai peluang besar adalah 

penanganan pasca panen. Kegiatan 

pascapanen merupakan bagian integral dari 

pengembangan sistem pertanian secara 

keseluruhan, yang dimulai dari aspek produksi 

bahan mentah hingga pemasaran produk akhir 

(BP Pasca Panen, 2003). 

Terdapat dua metode penanganan yaitu, 

tradisional/manual dan mekanis. Masing-

masing metode tersebut mempunyai kelebihan 

dan kekurangan apabila ditinjau dari aspek 

ekonomisnya. Seperti tingginya losses dan 

memerlukan waktu yang relative lama ketika 

menggunakan metode tradisional/manual dan 

membutuhkan investasi awal yang cukup 

besar serta membutuhkan biaya perawatan 

yang akan menambah biaya produksi pada 

kegiatan usaha tani/agribisnis ketika 

menggunakan alat dan mesin atau mekanisasi. 

Untuk menilai tingkat perbandingan dan 

penerapan penggunaan metode yang 

digunakan oleh petani di Kebun Percobaan 

Pertanian Narmada yaitu manual dan 

mekanisasi diperlukan suatu metode yang  

dapat memudahkan penggambaran keadaan 

dengan jalan memilih salah satu alternatif  

pilihan, secara sistematis dan komperehensif 

atau menyeluruh. Salah satu metodenya 

adalah  Decision Trees. Metode ini pada 

dasarnya merupakan suatu penjabaran 

rangkaian kronologis tentang kejadian apa 

yang mungkin terjadi sebagai akibat dari 

alternatif tindakan atau keputusan. 

Tujuan Penelitian 

a). Menganalisis perbandingan penerapan alat 

dan mesin untuk pasca panen dengan metode 

Decision Tree. b).Menganalisis tingkat 

penerapan alat dan mesin untuk pasca panen. 

c). Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan alat dan mesin 

untuk pasca panen. d). Menemukan alternatif 

alat dan mesin yang akan diterapkan di Kebun 

Percobaan  

Batasan Penelitian 

Untuk mengarahkan penelitian ini, maka 

penelitian ini akan dibatasi pada cakupan 

penerapan alat dan mesin untuk pasca panen 

tanaman pangan yang terdiri dari Padi, Jagung 

dan Kedelai. 
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METEDOLOGI PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kebun 

Percobaan Pertanian Narmada Fakultas 

Pertanian Universitas Mataram pada bulan 

Agustus-Oktober 2013. 

Metode dan Alat Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode Deskriptif. Sedangkan alat 

yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuisioner, yaitu sejumlah pertanyan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden berisi satu set 

pertanyaan yang secara logis berhubungan 

dengan masalah.  

2. Log book, untuk mencatat hal-hal penting 

yang tidak terdapat dalam daftar 

pertanyaan. Prosedur Penelitian  

1. Survey lokasi 

Point yang ditekankan pada tahap ini 

adalah kondisi lokasi secara umum 

meliputi pekerja, jumlah pekerja dan 

kegiatan yang sedang terlaksana. 

2. Studi Pustaka 

Usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang 

relevan dengan topik atau masalah yang 

akan diteliti.  

3. Responden dan Teknik 

Pengambilan Data 

Responden dalam penelitian ini 

adalah mereka yang bekerja sebagai 

buruh tani di kebun percobaan Narmada. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

data yang diadopsi dari Arikunto (2002) 

adalah Wawancara. Yaitu teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan 

tanya jawab secara langsung kepada para 

responden untuk memperoleh data yang 

diperlukan.  

4. Analisis Data 

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, 

digunakan metode analisis sebagai       

berikut:  

1) Analisis Pendapatan Petani 

dihitung dengan cara sebagai berikut :  

Pd = TR – TC …………………(2) 

Keterangan :  

Pd = pendapatan yang diterima oleh 

petani (Rp)  

TR = total penerimaan (Rp)  

TC = total biaya (Rp) 

2) Analisis Titik Impas / Break 

Even Point  

Analisis Titik Impas / Break Even 

Point memberikan informasi tentang 

hubungan antara volume penjualan, biaya 

dan tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh pada level penjualan tertentu. 

Menurut Riyanto (1997) Oktoviantini 
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(2010), BEP dapat dihitung dengan cara 

yaitu :  

a.  Atas dasar penjualan dalam unit  

        
  

 
  
 

           

Keterangan :  

P    = Harga jual per unit (Rp)  

Q   = Jumlah produk yang dihasilkan  

FC = Biaya Tetap pada saat penelitian 

(Rp)  

VC = Biaya Variabel pada saat 

penelitian (Rp)  

TR = Total Penerimaan (Rp) 

3) Net Present Value  

Net Present Value (NPV) adalah 

Kriteria investasi yang banya digunakan 

dalam mengukur apakah suatu 

usaha/proyek feasible atau tidak. 

Perhitungan Net present value merupakan 

net benefit yang didiskon dengan 

menggunakan social opportunity cost of 

capital (SOCC) sebagai discoun factor. 

Formula untuk Net present value adalah 

sebagai berikut: 

                      

 

   

 

Dimana:      NB= net benefit 

i    = discount factor  

n   = tahun (waktu) 

4) Decision Tree 

Pengambilan keputusan adalah saat 

dimana sepenuhnya dapat dikendalikan 

dalam mengambil tindakan, sedangkan 

saat kejadian tidak pasti adalah saat 

dimana sesuatu di luar kontrol tentang 

apa yang akan terjadi, atau diluar kendali 

kita. Pohon keputusan yang lengkap 

memiliki komponen-komponen sebagai 

berikut (Kamaluddin, 2003) : 

(a)Titik pilihan (choice node) (b) 

Cabang alternatif (alternatif branches) (c) 

Titik hasil (outcome node) (d)Cabang 

hasil (outcome branches) (e) Kesuksesan 

(payoff) 

Pembentukan pohon keputusan 

akan lebih mudah jika melalui tahapan-

tahapan berikut: 

a. Tahap Pertama: Membentuk sebuah 

pohon keputusan dengan membentuk 

atau menggambarkan cabang-cabang. 

langkah-langkah sebagai berikut : 

Membuat cabang-cabang alternatif 

(alternatif branches) dan Pada akhir 

tiap-tiap cabang alternatif, gambarkan 

kemungkinan hasil sebagai cabang dari 

titik hasil (outcome node),. 

b. Tahap Kedua: Membentuk sebuah 

pohon keputusan, dengan 

menyisipkan daun-daun. Pada 

langkah kedua ini, dimaksudkan 

untuk menambahkan informasi yang 

relevan ke dalam pohon keputusan. 

Adapun pada tahapan ini, harus 

ditempuh langkah-langkah sebagai 



4 
 

berikut: Menentukan biaya (laba) 

masing masing alternatif. Jika 

alternatif tersebut adalah biaya maka 

di depan angka tersebut harus diberi 

tanda negatif. dan Menentukan 

probabilitas untuk masing-masing 

kejadian. Menentukan nilai 

kesuksesan kotor (payoff kotor) dari 

masingmasing hasil. 

a. Tahap Ketiga: Memotong cabang 

keputusan dengan mengumpulkan 

informasi. dibutuhkan adanya 

informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya, sebab kesalahan dalam 

memotong cabang karena 

kesalahan penerimaan informasi 

akan berakibat fatal. Oleh karena 

itu, pada tahap ini harus dilakukan 

beberapa langkah sebagai berikut: 

a).Menghitung nilai bersih yang 

diharapkan tiap-tiap titik hasil. 

b)Mengubah masing-masing titik 

hasil dengan nilai bersih yang 

diharapkan pada cabang-cabang. 

c)Pada masing-masing titik pilihan, 

potonglah  masing-masing cabang 

alternatif yang tidak dipakai.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Decision Tree 

Decision Tree (Pohon Keputusan) 

adalah diagram pilihan keputusan dan peluang 

kejadian yang menyertai keputusan, serta hasil 

dari hubungan antara pilihan dengan kejadian. 

Disebut pohon keputusan karena bila 

digambarkan mirip sebuah pohon dengan 

cabang-cabang dan ranting-ranting (Hasan, 

2002). Proses pembuatan Decision Tree 

(Pohon Keputusan) dalam penelitian ini secara 

umum dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Analisis 

Ekonomi, meliputi: Analisis Titik Impas 

(Break Even Point), B/C dan NPV (Net 

Present Worth). 2) Pembuatan Diagram 

Decision Tree. Sedangkan data-data yang 

digunakan dalam proses pembuatannya adalah 

biaya kegiatan dilapangan mulai dari 

pembibitan sampai pada proses pemanenan 

serta biaya tetap dan biaya operasional 

penggunaan alat dan mesin dan beberapa 

faktor yang mempengaruhi serta peluang 

penerapan alat dan mesin. 

Proses pembuatannya menggunakan 

Ms. Excel 2007.. Berikut merupakan tampilan 

Decision Tree menggunakan Ms. Excel 2007. 

Gambar 18 . Decision Tree  

Tujuan penggunaan pohon keputusan 

ini adalah untuk memudahkan penggambaran 

situasi keputusan secara sistematik dan 
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komprehensif. Pengambilan keputusan adalah 

saat dimana sepenuhnya dapat dikendalikan 

dalam mengambil tindakan, sedangkan saat 

kejadian tidak pasti adalah saat dimana 

sesuatu di luar kontrol tentang apa yang akan 

terjadi. (Kamaluddin (2003). 

Pohon keputusan yang lengkap 

memiliki komponen-komponen sebagai berikut 

(Kamaluddin, 2003) : (1) Titik pilihan (Choice 

Node). terdiri dari 3 pilihan, yaitu: padi, jagung 

dan kedelai. Titik pilihan ini ditandai dengan 

sebuah kotak. (2) Cabang alternatif (Alternatif 

Branches).  Merupakan banyak kemungkinan 

pilihan jawaban. Cabang alternatif yang dibuat 

terdiri atas 2 (dua) cabang, yaitu Manual dan 

Mekanis. Titik pilihan Padi mempunyai cabang 

alternatif yang penggunaannya adalah pada 

proses pemanenan. Karena itu ada 2 (dua) 

alternatif yang diskenariokan untuk digunakan 

sesuai dengan kondisi dilapangan, yaitu: 

Stripper Harvester dan Power Thresher pada 

cabang alternatif Mekanis. Sedangkan cabang 

manual maksudnya adalah penanganan panen 

padi menggunakan cara tradisional. Pada titik 

pilihan Jagung, cabang alternatif yang 

digunakan adalah pada proses pemipilan. 

Cabang mekanis adalah merupakan 

penanganan pemipilan jagung menggunakan 

Threser/mesin perontok serbaguna yang 

dimiliki oleh Kebun Percobaaan Narmada. 

Sedangkan cabang manual adalah penanganan 

menggunakan tangan dengan bantuan alat 

sederhana seperti sendok makan dan parut 

kelapa. Dan pada titik pilihan Kedelai, cabang 

alternatif yang digunakan adalah pada proses 

perontokan biji. Cabang manual merupakan 

penanganan perontokan biji dengan 

menggunakan pukulan yang biasanya 

dilakukan dengan sebuah potongan kayu yang 

panjangnya sekitar 1 (satu) meter. Sedangkan 

cabang mekanis adalah perontokan biji 

menggunakan alat yang sama dengan 

pemipilan Jagung diatas.       

 Selanjutnya adalah  (3) Titik hasil 

(outcome node). Titik hasil ini ditandai dengan 

sebuah lingkaran pada tiap-tiap cabang pohon 

keputusan. (4) Cabang hasil (outcome 

branches). Merupakan banyaknya 

kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari 

titik hasil. Kemungkinan yang dimunculkan 

dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu: 

untung dan rugi. dan pada tiap-tiap ujung 

alternatifnya ada nilai kesuksesan (biaya atau 

profit). Dan yang terakhir adalah (5) 

Kesuksesan (payoff). Merupakan sekumpulan 

laba (benefit) atau biaya.  

2. Break Even Point (BEP) 

Break Event Point dalam hal ini 

terdapat dua pengertian. Yang pertama, titik 

impas adalah suatu titik dimana terjadi  

kesetibangan dua alternatif yang berbeda. 

Diluar titik tersebut kondisi alternatif berbeda 
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sehingga akan mempengaruhi pengambilan 

keputusan (Zulfaldi, 1995). Pengertian kedua 

dari titik impas adalah, suatu usaha dikatakan 

mencapai titik impas apabila dari suatu 

perhitungan laba dan rugi dalam suatu priode 

kerja tertentu, usaha tersebut tidak meperoleh 

untung tapi juga tidak menderita rugi 

(impas). Dapat juga dikatakan usaha tersebut 

menghasilkan tingkat produksi tertentu 

dimana jumlah penerima sama dengan 

seluruh biaya yang dikeluarkan. Dalam hal 

ini analisa titik impas digunakan untuk 

mengetahui pada tingkat produksi berapakah 

suatu usaha mulai mendapat keuntungan. 

Analisa ini juga dapat dimanfaatkan untuk 

mengetahui kaitan antara volume produksi, 

harga jual, biaya produksi, keuntungan/ 

kerugian yang akan diperoleh pada suatu 

tingkat produksi tertentu (Pramudya dan 

Dewi, 1992). 

Berikut nilai BEP dari masing-masing 

Komoditas dengan penanganannya. 

1. BEP Padi Manual 

 
Gambar 19. Grafik titik Impas Padi dengan 

penanganan secara Manual/tradisional 

Titik impas tercapai pada 0.53 jam/tahun dan 

dengan jumlah produk 11.09 kg/tahun. 

2. BEP Jagung Manual 

 
Gambar 20. Grafik titik Impas Jagung 

Manual 

Titik impas tercapai pada 0.67 jam/tahun dan 

dengan jumlah produk 2.01 kg/tahun. 

3. BEP Jagung Mekanis 

 
Gambar 21. Grafik titik Impas Jagung 

Mekanis 

Titik impas tercapai pada 7.68 jam/tahun dan 

dengan jumlah produk 445.34 kg/tahun. 

4. Kedelai Manual 

 
Gambar 22. Grafik Titik Impas Kedelai 

Manual 
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Titik impas tercapai pada 0.32 jam/tahun dan 

dengan jumlah produk 1.11 kg/tahun. 

5. Kedelai Mekanis 

 
Gambar 23. Grafik titik Impas Kedelai 

Mekanis 

Titik impas tercapai pada 10.78 jam/tahun dan 

dengan jumlah produk 150.93 kg/tahun. 

3. B/C Ratio 

B/C Ratio digunakan untuk dapat 

mengetahui dengan lebih cepat manfaat yang 

diperoleh dari proyek penggunaan mesin 

untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas 

dari produk yang dihasilkan tersebut. sesuai 

dalam pernyataan Gaspersz (2000) analisis ini 

juga menggambarkan seberapa besar bagian 

dari biaya produksi proyek setiap tahun yang 

tidak dapat tertutup oleh manfaat (Benefit) 

proyek tersebut dengan mengunakan 

ketentuan kelayakan jika hasil B/C Ratio > 1 

maka usaha layak dilakukan dan jika B/C 

Ratio < 1 maka usaha tidak layak dilakukan.  

4. Net Present Value (NPV) 

Pada dasarnya metode NPV 

memperhatikan time value money, yakni nilai 

uang sekarang adalah tidak sama (lebih tinggi) 

dari nilai uang di kemudian hari, oleh karena 

itu dalam metode ini yang dihitung adalah 

nilai sekarang (Present Value) dari proses 

yang diharapkan atas dasar discount rate 

tertentu. sesuai dalam pernyataan Riyanto 

(1995) Selisih antara PV dari keseluruhan 

proses dengan PV dari pengeluaram modal 

(Capital Outlays) Dinamakan ”nilai sekarang” 

netto (Net Present Value). Apabila jumlah PV 

dari keseluruhan proses yang diharapkan lebih 

besar dari pada PV Investasinya. Berarti NPV 

positif (+), maka usul investasi tersebut dapat 

diterima, namun usul investasi dapat ditolak 

apabila NPV-nya negatif (-). 

5. Penerapan Alat dan Mesin Untuk Pasca 

Panen  

Penerapan alat dan mesin lebih 

diutamakan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas hasil dan mengurangi losses serta 

untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga 

kerja pada kegiatan usaha tani yang padat 

tenaga kerja seperti perontokan/pemipilan. 

Akan tetapi, kondisi di lapangan berbeda 

dengan apa yang diharapkan. Penerapan alat 

dan mesin pada proses pemanenan padi 

misalnyaPadahal, apabila kita mengacu pada 

pendapatnya Tastra (2003), dengan 

penggunaan Power Thresher, tingkat 

kehilangan hasil gabah hanya 1,60%, 

sementara dengan cara manual mencapai 

4,90%. Dengan demikian, penggunaan Power 
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Thresher minimal dapat menekan kehilangan 

hasil sekitar 3,30%. 

Dari hasil penyebaran kuisioner 

diperoleh pendapat responden mengenai 

penerapan alat dan mesin. Berdasarkan 

metode penanganan dan jenis komoditas yang 

diusahakan, maka dibuat tabel seperti 

dibawah. 

Tabel 1. Penerapan Alat dan Mesin 

Berdasarkan Metode Penanganan dan 

Jenis Komoditas 

Respo

nden  

Metode 

Manual Mekanis 

Pa

di 

Jag

ung 

Ked

elai 

Pa

di 

Jag

ung 

Ked

elai 

Jumla

h 

respon

den 

yang 

memil

ih 

5 0 3 0 3 2 

Total 

respon

den 

13 

Persen

tase 

(%) 

38.

46 

0 23.0

7 

0 23.0

7 

15.3

8 

Total 

persen

tase 

61.52 38.45 

(sumber: Olah data) 

Dari tabel 1 (satu) di atas dapat 

diketahui bahwa berdasarkan metode 

penanganan terhadap suatu komoditas dalam 

kegiatan usaha tani, 61.52% responden 

menyatakan penanganan dengan metode/cara 

manual lebih sering digunakan dan 

berdasarkan jenis komoditas yang diusahakan  

38.46% responden menyatakan komoditas 

padi yang lebih sering dikerjakan. Hal ini 

sejalan dengan pemikirannya Setyono (1995) 

yang menyatakan bahwa Kondisi penanganan 

pascapanen saat ini adalah petani masih 

melakukan penanganan secara tradisional 

dengan teknologi yang sederhana,walaupun 

telah banyak inovasi teknologi yang 

dihasilkan 

6. Skenario Penerapan Alat dan Mesin 

Pasca Panen  

Skenario ini dibangun untuk 

meningkatkan penggunaan alat dan mesin 

yang sudah ada yang merupakan respon dari 

beberapa faktor penghambat dan diharapkan 

menjadi jawaban dari persoalan yang sedang 

membelenggu buruh tani yang bekerja di 

Kebun percobaan Narmada Fakultas Pertanian 

Universitas Mataram. 

Dengan memperhatikan semua faktor 

penghambat, maka skenario yang ditawarkan 

dalam penelitian ini antara lain adalah dengan 

mengembalikan fungsi utama dari Kebun 

Percobaan dalam hal pengelolaan dan 

manajemennya. Selain itu, perlunya ada 

pembinaan dari pengelola atau penanggung 

jawab kepada buruh tani yang bekerja. Baik 

secara konsep, maupun teknis pelaksanaan 

dilapangan. 

Dengan menjalankan scenario tersebut, 

maka penerapan alat dan mesin diharapkan 
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dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas 

produk hasil panen. Hal ini sesuai dengan 

pendapatnya Margana (2007) yaitu operasi 

pasca panen cenderung lebih baik yakni 

dengan mempergunakan mesin dan metode 

terbaru. Cara pasca panen pada usaha tani 

secara local terlihat kurang efisian yang 

disebabkan adanya karakteristik konvensional 

yang sering belum sempurna maupun adanya 

tidak tersentuh ilmu dan teknologi modern.  

Sehingga, memerlukan perubahan 

melalui penggunaan modernisasi teknologi 

yang menjadikan pengambilan keputusan 

yang mengakar oleh para petani maupun 

pengambil kebijakan untuk memperbaiki cara 

(metode) sistem pasca panen agar menjadi 

lebih baik Margana (2007).  

Skenario Penerapan Alat dan Mesin di 

Kebun Percobaan 

N

o 

Pener

apan 

Alat 

dan 

Mesi

n 

Kom

oditas 

Jenis 

Alat 

dan 

mesi

n 

NPV Keter

angan  

1 Secar

a 

Manu

al 

Padi  - - Ada  

Jagun

g  

- - Ada  

Kedel

ai  

- - Ada  

2 Secar

a 

Meka

nis 

Padi  Pow

er 

Thre

sher 

68.32

4.140 

Skena

rio  

Mesi

n 

Strip

per  

17.43

3.850 

Skena

rio  

Jagun

g  

- - Ada  

Kedel

ai  

- - Ada  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat 

bahwa nilai NPV Power Thresher  dan Mesin 

Stripper. Karena NPV Power Thresher > 

Mesin Stripper, maka yang sebaiknya dipilih 

adalah Power Thresher. Dengan demikian 

maka penelitian ini merekomendasikan 

penggunaan Power Thresher di Kebun 

Percobaan Narmada Fakultas Pertanian 

Universitas Mataram. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penerapan alat dan mesin untuk pasca 

panen tanaman pangan terutama Padi di 

Kebun Percobaan Narmada Fakultas 

Pertanian Universitas Mataram masih 

sangat rendah. 

2. Perbandingan tingkat persentase faktor 

penghambat penerapan alat dan mesin 

untuk pasca panen tanaman pangan, yaitu 

Padi 0.0746%, Jagung 0.0554% dan 

Kedelai 0.0535%. 

3. Alternatif Penerapan alat dan mesin untuk 

pasca panen di Kebun Percobaan Narmada 

yang paling layak adalah pada proses 
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penanganan Padi Menggunakan Power 

Thresher. 

Saran 

1. Perlunya Revitalisasi Kebun Percobaan 

dengan memperbaiki manajemen dan 

pengelolaan. 

2. Perlunya pembinaan dan pengawasan serta 

bimbingan terhadap buruh tani yang 

bekerja di Kebun Percobaan Narmada, 

terutama pada penerapan alat dan mesin 

untuk pasca panen tanaman pangan. 
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