
ARTIKL ILMIAH  

 

 

ANALISI ERGONOMIKA PADA MESIN PEMANEN DAN PERONTOK 

PADI TIPE MOBIL  COMBINE HARVESTER DI DESA TEMPOS 

KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH  

SUHARDI 

C1J008046 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI  

UNIVERSITAS MATARAM 

2015 

 

 



 

ANALISI ERGONOMIKA PADA MESIN PEMANEN DAN PERONTOK 

PADI TIPE MOBIL COMBINE HARVESTER DI DESA TEMPOS 

KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 

ERGONOMIC ANALYSIS OF THE REAPERS AND THRESHERS CAR 

TYPE COMBINE HARVESTER IN RURAL DISTRICTS TEMPOS 

GROWLED WEST LOMBOK DISTRICT 

 

SUHARDI 

C1J008046 

MURAD dan SUKMAWATY 

 

RINGKASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ergonomika dan antropometri 

operator hubungan dengan kondisi lingkungan kerja, serta melakukan analisis 

operator dan dimensi mesin Combine Harvester dan untuk mengetahui 

kenyamanan mesin selama beroperasi (pemanenan). Penelitian ini dilakukan 

didesa tempos kecamatan gerung kabupaten Lombok barat pada bulan april-juni 

2014. Dengan parameter yang di amati yaitu dimensi tubuh  dengan operator yaitu 

: tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (cm), panjang siku (cm), lebar telapak 

tangan (cm), posisi badan saat berdiri (cm), tinggi badan (cm) dan berat badan 

(kg). Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat mesin 

Combine Harvester. Waktu yang digunakan untuk pengambilan data yaitu 1 hari 

atau 12 jam. Dengan tiga kali ulangan dimensi tubuh yaitu tinggi badan dari ujung 

kepala sampai ujung jari kaki dengan rata-rata dari operator A, B dan C yaitu : 

166.8 cm. standar deviasinya 1.755 cm. setelah dihitung dengan rumus 

persentileyaitu : 168.5 cm. dimensi tubuh yaitu tinggi siku dalam posisi berdiri 

tegak dengan rata-rata dari operator A, B dan C yaitu : 77.66 cm. standar 

deviasinya 1.154 cm. dengan persentile 79 cm. Panjang siku dari operator A, B 

dan C yaitu : 45 cm. Dari 90-th merupakan kurang dari 90% operator yang 

memiliki tinggi rata-rata 166.8 yang dapat menggunakan alat tersebut. 

Kata kunci  : Mesin Combine Harvester, ergonomika-antropometri, kinerja fisik. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the data operator ergonomics and 

anthropometry relation to working conditions, as well as operator and 

dimensional analysis Combine harvester machine and to find comfort during 

engine operation (harvesting). This research carried out in the village tempos 

growled districts west of Lombok district in April-June 2014 with the parameters 

observed that the dimensions of the body with three operators, namely; high 

elbow in an upright position (cm), elbow length (cm), height (cm), weight (kg). 

tool used in this study is a set of Combine harvester machine. time spent on data 

retrieval 1 day or 12 hours with three replicates body dimensions are 3 repetitions 

body dimensions, namely height from head to toe kakidengan average of operator 

A, B, and C yitu: 166.8 cm. a standard deviation of 1,755. after percentile is 

calculated by the formula: 168.5 cm. body dimensions, namely high elbow in an 

upright position with an average of operator A, B and C, namely: 77.66 cm. a 

standard deviation of 1,154 cm. by percentile 79 cm. Long elbow of the operator 

height of 166.8 which can operate the device.A, B and C is 45 cm. of the 90-th is 

less than 90% of operators who have an average.  

 

Key words : combine harvester machine, ergonomics-anthropometry, physical 

work 
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PENDAHULUAN 

Penyedian bahan hasil pertanian 

yang baik dan berkualitas tinggi 

semakin menjadi kebutuhan bahan 

baku untuk industri maupun pangan. 

Salah satu faktor yang memiliki 

peran penting di dalam penyedian 

hasil yang baik adalah ketersediaan 

Pemanenan adalah suatu perlakuan 

yang dilakukan manusia terhadap 

suatu obyek dengan tujuan 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

Untuk mendapatkan hasil yang 

semaksimal mungkin tidak terlepas 

dari alsintan dan tehnologi yang 

semakiin berkembang untuk 

digunakan pada proses pemanen 



paditehnologi pasca panen dan 

panen, berbagai komoditas hasil 

pertanian antara lain adalah padi, 

memiliki potensi yang sangat besar 

di karenakan sebagai bahan pokok 

utama hanya saja diperluan 

penanganan pasca panen dan panen 

agar daya simpan (sudiarto, 2000). 

Perontokan adalah salah satu proses 

dari proses panen dan dari beberapa 

tahap panen ,perotokan ini berfungsi 

untuk merontokan atau memisahkan 

buah dari tangkai  atau biji dari pohon 

dengan tujuan mendapatkan hasil 

yang baik. 

Metode panen yang diawali dengan 

pengeringan lahan selama 7 hari (1  

minggu) dengan tujuan 

mempermudah proses panen dan 

pengunan alsintan  dan mesin 

pertaian. Sehingga pekerja aman, 

nyaman, efesien, dan sehat  dan 

dengan tujuan utama adalah 

mendapatkan hasil yang di harapkan 

(sudiarto, 2000). 

Mesin yang di gunakan dalam sistm 

atau proses penen adalah Combine 

Harvester (Kubota Tipe Mobil) yang 

dikeluarkan oleh jepang sebagai alat 

pemanen dan perontok padi siap 

dikeringkan.Untuk mnyelesaikan 

tahapan panen padi diperukan alat 

atau mesin yang keseluruhannya di 

sebut pemanen dan perontok padi dan 

rangkain mesin tersebut berfungsi 

mulai dari merontokan batang padi 

daria karnya (memotong), 

memisahkan batang dengan biji padi, 

membersihkan gabah hingga gabah 

siap dikeringkan (Anonim, 1981). 

Fasilitas kerja merupakan salah satu 

komponen yang perlu di perhatikan 

dalam setiap upaya peningkatan 

produktivita kerja secara signifikan. 

Di satu sisi kondisi lingkungan kerja 

fisik yang dirancang dengan 

pertimbangan pertimbangan 

ergonomis tentunya juga akan 

memberikan pengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

 manusia. Oleh karna itu 

dalam setiap upaya peningkatan 

produktivitas kerja yang lebih 

baik harus di dukung oleh alat 

yang ergonomis dengan ruang 

kerja yang nyaman untuk para 

pekerja (Nurmianto,2004). 



  

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga 

tahap penelitian. Adapun tahapannya 

adalah sebagai berikut : tahap pengukuran 

antropometri operator, tahapan persiapan 

operator, tahap penelitian, dan tahap 

pengambian data eksperimental atau tahap 

pendahuluan di lapangan. Dengan 

mengaplikasikan perlakuan-perlakuan 

percobaan dengan tujuan mendapatkan 

parameter-parameter penelitian untuk 

slanjutnya parameter di aloh dan di analisis. 

Pengukuran jumlah energi yang di 

keluarkan oleh operator saat pengoprasian 

alat dilakukan secara tidak langsung, yaitu 

dengan di lakukan pengukuran denyut 

jantung atau bias jugak nadi. Denyut 

jantung sebelum bekerja dan sesudah 

bekerja yang di ukur degan dikonversikan 

terlebih dahulu menjadi konsumsi oksigen 

yang merupakan factor signifikan dari 

proses metabolime yang berhubungan 

langsung dengan konsusi energi. 

Dalam ergonomika dibutuhksn standar 

energi kerja, besarnya energi yang 

dihasilkan akan dinyatakan dalam satu unit 

satuan “Kilo kalori atau Kcal” (KJ) dalam 

satuan (SI) dimana:  

1 Klilocalorie (Kcal) = 4.2 Kliojoulles (KJ) 

1 Liter O₂= 4.8 Kcal = 20 KJ 

Konsumsi energi untuk kerja =basal 

metabolism + nilai kalori kerja. 

Selain menghitung penggunaan energi 

seperti diatas, dibutuhkan juga komsumsi 

oxygen yang dihitung dengan rumus: 

 5.2     
     

    

   
=1.08                   

Sedangkan untuk menghitung tenaga atau 

daya operator digunaka rumus: 

5.2     

     
    

   
          

     
 

           

 

Hasil dan pembahasan 

Tabel 1. Data Antropometri Operator Ulangan I, II dan III 

No Di mensi  tubuh 

yang di ukur 

Ulangan Operator 

A B C 

 

 

1 

Tinggi badan (dari 

ujung kepala - ujung 

jari kaki (TB) (cm) 

I 168.5 167 165 

II 168.5 167 165 

III 168.5 167 165 



Jumlah 505.5 501 495 

Rata-rata 168.5 167 165 

 

 

2 

Tinggi siku posisi 

berdiri tegak (siku 

tegak lurus (TS) (cm) 

I 79 77 77 

II 79 77 77 

III 79 77 77 

Jumlah 237 331 231 

Rata-rata 79 77 77 

 

 

3 

Panjang siku (dari 

ujung siku sampai 

ujung jari (PS) (cm) 

I 46 47 45 

II 46 47 45 

III 46 47 45 

Jumlah 138 141 135 

Rata-rata 46 47 45 

 

 

4 

Lebar telapak tangan 

(LTT) (cm) 

I 9 7 8 

II 9 7 8 

III 9 7 8 

Jumlah 27 21 24 

Rata-rat 9 7 8 

 

Hasil pengukuran antropometri 

yang telah dilakukan di Desa Tempos 

Kecamatan Gerung Kabupaten 

Lombok Barat di tunjukan seperti 

tabel diatas. Yang di mana setiap 

pengukuran tidak menunjukan hasil 

yang berbeda karna setiap operator 

tidak mengalami perubahan struktur 

tubuh hanya saja pengukuran 

antropometri ini menunjukan jarak 



ruang kerja yang akan di hubungkan 

dengan keergonomisan atau 

kenyamanan operator pada saat 

operator bekerja dan pada kondisi 

mesin (Combine Harvester alat 

pemanen dan perontok padisiap 

kering). Pengukuran antropometri 

yang di wakili oleh beberapa dimensi 

tubuh operator yang menunjukan 

perbedaan antaraoperator yang satu 

dengan operator yang lain. 

Dari hasil pengukuran dan 

perhitungan persentil yang telah 

dilakukan di Desa Tempos 

Kecamatan Gerung Kabupaten 

Lombok Barat, diapatkan hasil 

pengukuran dimensi tubuh yaitu 

tinggi badan dari ujung kepala sampai 

ujung jari kaki (TB) dengan rata-rata 

dari oprator A, B dan C yaitu 166.8 

cm, standart deviasinya 1.755. setelah 

dihitung dengan rumus persentile dan 

di dapatkan hasil 168.5 cm. 

Selanjutnya untuk dimensi tubuh 

yaitu tinggi siku dalam posisi berdiri 

tegak (TS) dengan rata-rata dari 

operator A, B dan C yaitu 77,66 cm. 

standart deviasi 1.154 cm. setelah di 

hitung dengan rumus persentil dan 

didapatkan hasil 79 cm. Selain itu 

untuk rata rata dimensi panjang siku 

(PS) dari operator A, B dan C yaitu 

45 cm dan standar deviasi yaitu 1cm 

setelah di hitung dengan rumus 

persentil di dapatkan hasil 46 cm. dan 

yang terakhir yaitu untuk rata-rata 

dimensi lebar telapak tangan (LTT) 

yaitu 8 cm dengan stadart deviasinya 

yaitu 1 cm setelah dihitung dengan 

rumus persentil didapatkan hasil 9 

cm. 

Dari hasil perhitungan diatas 

menyatakan bahwa 90-th merupakan 

kurang dari 90 % operator yang 

memiliki demensi tinggi tubuh 

dengan tinggi 166.8 cm, tinggi siku 

77,66 cm, panjang siku 45 cm dan 

lebar telapak tangan 8 cm yang dapat 

menggunakan alat dengan tingginya 

mencapai 4 Meter degan tinggi 

Hopper 2.5 meter dan hanya di bantu 

mengunakan dua buah tangga yang 

masing-masing tinggi tangga satu 

yaitu 57 cm dari permukaan tanah 

dan tangga yang ke dua yaitu 35.5 

cm dari tangga pertama dan hopper  

tinggi nya 55.5 cm. sehingga kurang 

dari 90% operator yang memiliki 

tinggi rata-rata 166.8 yang dapat 

menggunakan alat tersebut. 

 

Tabel 3. Data Denyut Nadi Operator sebelum Dan Saat Bekerja: 

 

Waktu 

Rata-rata Denyut Jantung Operator( denyut/Menit 

Operator A Operator B Operator C 

Sebelum bekerja 119 112 114 



Saat bekerja 126 123 117 

Tabel 4. Data Hubungan Denyut Nadi dan Konsumsi Energi Sebelum dan Saat 

Berkerja; 

Denyut Nadi  

(Detak / Menit 

Konsumsi Energi 

 (Liter Oksigen) 

Konsumsi energi 

(kkal/menit) 

Sebelum Saat Sebelum Saat Sebelum Saat 

119 126 5.756 6.404 27.62 30.73 

112 123 5.153 6.120 24.73 29.37 

114 120 5.320 5.845 25.53 28.05 

 

Hubungan antara denyud nadi sebelum dan saat bekerja yang dikeluarkan oleh operator 

di tunjukan pada grafik berikut: 

 
Grafik 1. Hubungan denyut nadi operator dan konsumsi energi sebelum dan saat bekerja 

  

Pada grafik di atas 

menunjukan bahwa hubungan antara 

denyut nadi dan konsumsi energi 

operator sebelum dan saat bekerja. 

Perbandingan yang terjadi bahwa 

semakin tinggi denyut nadi operator 
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jika di bandingkan pada kondisi 

operator belum melakukan pekerjaan 

. hal itu berarti denyut nadi operator 

sebelum melakukan aktivitas 

pekerjaannya berbeda nyata terhadap 

denyut nadi saat operator melakukan 

pekerjaan. Untuk konsumsi energi 

(liter oksigen) yang di butuhkan 

operator sebelum melakukan 

pekerjaan dan saat melakukan 

pekerjaan di tunjukan pada tabel, 

dimana jumlah konsumsi energi  

(liter oksigen) sebelum melakukan 

pekerjaan berbeda nyata terhadap 

konsumsi energi (liter oksigen) saat 

melakukan pekerjaan . demikian 

juga dengan konsumsi energi setelah 

dikonversikan dengan 4.8 

kkal/menit. 

 

Table.7.Data Pengukuran Kebisingan Pada 4 Titik Interval: 

No Arah 

Pengeluaran 

Kebisingan Diukur dari Titik Interval 2 Meter -10 meter 

2 Meter 4 Meter 6 Meter 8 Meter 10 Meter 

1 Timur  88.5 79.5 65.8 61.7 60.7 

2 Barat  72.5 68.5 62.8 58.6 55.7 

3 Utara  78.8 74.4 70.1 64.0 60.5 

4 Selatan  72.8 68.5 63.1 61.2 57.8 

Jumlah  356.2 318.2 347.8 328.5 234.7 

Rata-rata 71.44 63.64 69.66 64.7 78.2 

 

Untuk tingkat kebisingan 

Mesin Combine Harvester di 

tunjukan pada table di atas. Dengan 

hasil pengukuran sebagai berikut 

pada pengambilan data pada arah 

mata angin yaitu Timur di dapatkan 

hasil 88.5 dBA, 79.5 dBA, 65.8 

dBA, 62.7 dBA dan 60.7 dBA dan 

setelah di rata-ratakan tingkat 

kebisingan untuk mesin Combine 

Harvester yaitu 71. 44. Selanjutnya 

untuk arah mata angin yaitu Barat di 

dapatkan hasil : 72.2 dBA, 68.9 

dBA, 62.8 dBA, 58,6 dBA dan 55,7 

dBA dan setelah di rata-ratakan di 

dapakan hasil : 63.64 dBA. 

Selanjutnya untuk arah mata angin 

yaitu utara: 78.8 dBA, 74.9 dBA, 

70.1 dBA, 64.0 dBA dan 60.5 dBA 

dan seetelah di rata-ratakan di 

dapatkan hasil: 69.66 dBA. Dan 

untuk yang terakhir yaitu arah laju 

mesin yang di sesuaikan dengan arah 

mata angin yaitu selatan: 72.8 dBA, 

68.5 dBA, 63.2 dBA, 61.2 dBA dan 

57.8 dBA dan setelah di rat-ratakan 

di dapatkan hasil: 64.7 dBA. 

Pengambilan data yang dilakukan 

pada interval 10 meter dengan 

pangambilan data setiap 2 meter di 

hitung dengan  alat Sound Level 

Meter pada titik interval yang sudah 

ditentukan yaitu setiap 2 meter. 

  



Unutk tingkat kebisingan pada 

mesin Combine Harvester  berada di 

atas ambang batas stndar kebisingan 

yaitu 85 dBA untuk 8 jam pemaparan 

sementara tingkat kebisingan pada 4 

arah mata angin berdasarkan 

pengukuran yaitu di rata-ratakan 

sebesar : 67.36 dBA. Di desa Tempos 

kecamatan gerung Kabupaten Lombok 

Barat, sesuai dngan nilai yang tercatat 

pada table 7 di gunakan standar 8 jam 

karna mesin atau alat melakukan 

operasi dari jam 08.00 sampai 12.30. 

dan dilanjutkan pada jam 02.00 sampai 

jam 05.30. 

 

Table 8. Pengukuran Data Getaraan 

Ulangan Saat Mesin Hidup Tidak Operasi Saat Mesin Hidup Beroperasi 

I 216.99 27.000 

II 216.99 27.000 

II 216.99 27.000 

 

Dari table 8 menunjukkan frekuensi 

getaran yang di timbulkan oleh mesin 

Combine Harvester  pada pengukuran 

dn penelitian di Desa Tempos 

kecamatan Gerung Kcamatan Gerung 

Kabupaten Lombok Barat, melebihi 

stsandart yang diperbolehkan. Getaran 

yang berlebihan atau getaran yang 

ditimbulkan oleh mesin yang berlebihan 

dapat menyebabkan gangguan 

kesehatan pada operator. Masalah 

kesehatan yang bisa di timbulkan oleh 

getaran mesin yang terlalu besar atau 

melebihi ambang batas getaran ini bisa 

menimbulkan gangguan kesehatan 

seperti: kehilangan ada sendi maupun 

otot, mengurangi ketajaman 

penglihatan, yang disebabkan oleh 

frekuensi getaran yang berlebihan dan 

frekuensi berada di ambang batas 

standar getaran dan menyebabkan 

kecelakaan kerja. Oleh sebab itu perlu 

ada penanggulangan terhadap getaran 

mesin tersebut dengan cara menganti 

pelumas secara oven houl dan dan 

melakukan servis msen secara bertahap 

untuk menghindari kcelakaan kerja dan 

mengurangi aspek kecelakaan kerja. 

Dan keselamatan kerja sangat penting 

dengan menggunakan pelindung dalam 

bekerja seperti: helm, sarung tangan, 

masker penutup bagian pencernaan, dan 

menggunakan Belt yaitu sabunk 

pengaman. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  



Dari hasil pengamatan dan 

pembahasan yang telah dilakukan 

dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Data antropometri operator tidak 

sesuai dengan kondisi lingkungan 

kerja, hal itu ditunjukan dengan 

kurang nyamannya yang dialami 

dan di rasakan operator pada saat 

melakukan pekerjaan. Namun 

masih bisa untuk di perbaiki 

berdasarkan data kuantitatif di 

peroleh nilai kisaran yang 

mendekati tinggi sehingga 

perbaikan aspek ergonominya yang 

bisa diakukan dengan modifikasi 

mesin atau alat dengan contoh 

dalam memodifikasi untuk 

kesesuaian ketinggian alat untuk 

mencapai hopper. 

2. Kondisi lahan panen yang becek 

dan kondisi cuaca dalam keadaan 

hujan membuat alat atau mesin 

tidak bisa beroperasi dengan lancar 

bahkan tidak beroperasi sama 

sekali karna alat ini menggunakan 

roda besi yang dilapisi karet 

selinder yang tidak memungkinkan 

untuk beroperasi dalam kondisi 

tersebut. 

3. Setiap operator dari tiga operator 

memiliki tingkat kelelahan yang 

berbeda-beda. Hal itu disebabkan 

karna aktivitas dan pekerjaan 

masing-masing operator berbeda. 

Sehingga membutuhkan energi dan 

knsumsi energy yang berbeda. 

4.  Semakin tinggi denyut nadi atau 

detak jantung operator, maka 

semakin besar jumlah konsumsi 

energi yang dibutuhkan operator.  

5. Keluhan terbanyak dirasakan pada 

pinggang dan punggung kemudian 

bahu dan betis. 

6. Keluhan kesehatan saat bekerja 

disebabkan oleh kesalahan posisi 

saat bekerja 

 

Saran  

1. Untuk meningkatkan 

keefesienan kerja, keamanan, 

kenyamanan dan mengurangi 

kelelahan operator perlu adanya 

perbaikan terhadap bagian mesin yaitu 

tinggi tangga, untuk mencapai Hopper. 

2. Diharapkan ada peneliti 

lanjutan mengenai aspek ergonomi 

pencahayaan, temperatur dan 

penelitian dapat dikembangkan untuk 

mengkaji, menganalisis, ergonomi dan 

alat lainnya. 



3. Sebaiknya untuk peralatan pemanenan 

dan peralatan lainya seperti bagian-bagian 

yang bisa menimbulkan tidak ergonomisnya 

suatu pekerjaan yang bisa menimbulkan 

kecelakaan, cidra dan sebagainya harus di 

berikan peringatan dan harus di lengkapi 

dengan pelindung atau tutup agar dapat 

mengurangi kecelakaan kerja. 
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