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ABSTRAK 
 

  
Selama ini para petani indonesia di salah satu  Propinsi NTB khususnya di Desa 

Tempos Kecamatan Gerung masih menggunakan alat tanam jaugung dengan alat 
tradisional yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 150 cm yang salah 
satu ujungnnya diruncingkan sebagai pembentuk lubang dan alat ini sangat 
membutuhkan banyak tenaga, karena penugalan dan pengisian dilakukan secara 
terpisah. Sehingga penulis berpikir diperlukan uji performansi modifikasi alat tugal 
sistem katup pada penanaman jagung yang mudah dan ringan sesuai kondisi dan 
keadaan ekonomi masyarakat. Alat tugal sistem katup pada tanaman jagung ini bisa 
digunakan penugalan sekaligus penjatahan benih sehingga dapat mempermudah 
petani dalam penanaman. Digunakan metode eksperimen dengan tahapan melalui uji 
performansi modifikasi alat tugal jagung sistem katup dengan parameter penelitian 
yaitu keseragaman kedalaman penugalan, persentase penjatahan biji tiap lubang dan 
kecepatan kerja alat are/jam. 

Alat ini dibuat dari stainlesstel dengan panjang 130 cm panjang mata tugal 5 
cm dengan berat alat 2 kg  diameter lubang penjatahan benih yaitu 1,2 cm, dapat 
menampung benih sebanyak 1 kg beban kerja alat ini termasuk beban kerja berat. 
penjatahan benih tiap lubang 1-2 biji tetapi ada juga yang kosong, dan menghasilkan 
kedalaman  pada saat penugalan 2-5 cm, kapasitas kerja operator 0,5 jam per are 
dengan jarak antar tanam 25x75 cm. Rata-rata kedalaman lubang yang dihasilkan 
yaitu 3,8 cm dan efisiensi penanaman yang dihasilkan yaitu 88,33%. 
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ABSTRACT 
 

 

During Indonesia's farmers in one village in particular NTB Province 
Tempos District of Gerung still using the cropping tool jaugung with traditional tools 
made of wood with a length of approximately 150 cm is one of ujungnnya sharpened 
as forming the hole and the tool is very labor-intensive, because penugalan and filling 
separately. So I think the necessary test performance modification tool drill valve 
system in corn planting easy and light according to the conditions and the state of the 
local economy. Tool drill valve system on corn can be used penugalan once rationing 
seed so as to facilitate the farmers in planting. Used an experimental method to test 
the performance stages through modification of corn drill tool with a valve system 
that is uniform depth research parameters penugalan, the percentage of allotment 
seeds per hole and working speed tools are / hour. 

This tool is made of stainlesstel with a length of 130 cm long drill eyes 5 cm 
with a weight of 2 kg tool diameter hole seed allotment is 1.2 cm, can accommodate 
as much as 1 kg seeds workload of these tools include heavy workloads. allotment 
seeds 1-2 seeds per hole, but there are also empty, and produce a depth of 2-5 cm 
when penugalan, operators working capacity of 0.5 hours per acre with 25x75 cm 
spacing between planting. The average depth of the holes is generated which is 3.8 
cm and efficiency planting produced is 88.33%. 
 
Keywords: Test Performance, Modified, Tool Tugal system Katuk 
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PENDAHULUAN 
 Jagung (zea mays L) 

merupakan salah satu tanaman pangan 

dunia yang terpenting, selain gandum 

dan padi. Sebagai sumber karbohidrat 

utama di Amerika tengah dan selatan, 

jagung juga menjadi alternatif sumber 

pangan di Amerika serikat. di 

Indonesia jagung merupakan bahan 

makanan pokok kedua setelah padi, 

namun beberapa penduduk daerah di 

Indonesia (misalnya di Madura dan 

Nusa Tenggara) juga menggunakan 

jagung sebagai makanan pokok. 

Jagung ini sangat banyak manfaatnya, 

selain sebagai sumber makanan jagung 

juga ditanam sebagai pakan ternak 

(hijauan maupun tokolnya), diambil 

minyaknya (dari bulir), dibuat tepung 

(dari bulir, dikenal dengan itilah 

tepung jagung atau maizena), dan 

bahan baku industri (dari tepung bulir 

dan tepung tongkolnya). Tongkol 

jagung kaya akan pentosa, yang 

dipakai sebagai bahan farmasi 

(Lamadji, dkk., 1999) 

  Di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat jagung ini juga merupakan salah 

satu komoditas tanaman pangan 

unggulan. Pasar jagung masih terbuka 

lebar, kebutuhan nasional masih belum 

mencukupi dari produk dalam negeri, 

sebagai contoh pada tahun 2004 

Indonesia masih impor jagung sebesar 

900 juta ton. Hal ini memberi peluang 

agribisnis jagung melalui peningkatan 

produksi dan produktivitas. Jika dilihat 

dari potensi lahan pengembangan 

jagung di NTB masih cukup luas. 

Untuk menunjang hal tersebut, maka 

perlu peningkatan produksi melalui 

peningkatan luas panen dan 

peningkatan produktivitas melalui 

perbaikan teknologi budidaya 

(Anonim, 2010) .  

 Dalam proses penanaman dan 

pasca panen petani di NTB salah satu 

kecamatan Gerung, masih 

menggunakan alat tradisional. Sebagai 

contoh alat penanam benih yang masih 

menggunakan alat tradisional berupa 

tugal/tajuk yang terbuat dari kayu 

dengan panjang kurang lebih 150 cm 

dengan meruncingkan salah satu 

bagian ujungnya untuk membuat 

lubang-lubang kecil tempat bibit 

jagung  diletakkan. Hal ini memiliki 

keuntungan dan kekurangan, bila 
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menggunakan alat tradisional petani 

akan cepat lelah karena membutuhkan 

waktu yang lama untuk penanaman 

benih dalam satu lahan persawahan. 

Jika dibandingkan dengan 

menggunakan alat mekanis maka 

membutuhkan waktu yang cepat 

(Fathurrachman, dkk., 1989). Jika 

dibandingkan dengan alat mekanis 

yang sudah ada alat mekanis ini biasa 

digunakan pada lahan yang luas dan 

sempit  juga, akan tetapi kelebihan 

modifikasi alat tugal jagung sistem 

katup ini yaitu bahannya dari 

stainlesstel dan harganya lebih murah 

jika dibandingkan dengan alat tugal 

jagung semi mekanis yang sudah ada 

karena alat tersebut dibuat dari bahan 

yang lebih banyak dan harganya lebih 

mahal, modifikasi alat ini digunakan 

atau diuji pada tanah lempung berpasir 

di Desa Tempos Kecamatan Gerung. 

Sedangkan alat modern bisa digunakan 

hanya pada lahan yang luas. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian 

suatu alat yang sesuai dengan lahan 

dan kebutuhan ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas perlu 

dilakukan penelitian tentang “Uji 

Performansi Modifikasi Alat Tugal 

Sistem Katup Pada Penanaman 

Jagung (Zea Mays L)”. 

Tujuan Penelitian 

a. Tujuan dari penelitian ini yaitu 

memodifikasi alat penanam 

benih jagung yang dapat 

mempermudah petani dalam 

proses penanaman. 

b. Mengetahui performansi alat 

tugal sistem katup. 

 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Hasil modifikasi alat tugal 

jagung dapat digunakan oleh 

petani. 

b. Sebagai sumber informasi dan 

referensi untuk mengetahui 

performansi modifikasi alat 

tunggal system katup pada 

penanaman jagung bagu 

industri jagung agar 

mempermudah dan 

mempercepat penanaman benih 

jagung. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan April-Juni tahun 2015 di 

Desa Tempos Kecamatan Gerung 

Kabupaten Lombok Barat Nusa 

Tenggara Barat. Alat-alat yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Meteran, Stopwacth, Spig mamometer,  

Perlengkapan Bengkel. Bahan–bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu jagung yang telah dipipil yang 

memiliki kadar air 14% dan 

Stainlesstel. 

 Parameter kinerja alat yaitu 

keseragaman kedalaman penugalan 

(cm), penjatahan biji pada lubang, 

kecepatan kerja (m/menit) adalah 

pengukuran jarak yang ditempuh 

dalam   penugalan persatuan waktu 

yang dibutuhkan, kapasitas kerja 

operator (are/jam).                                                                          

 Rumus uji keseragaman data dari 

parameter kinerja alat 

1. Hitung rata-rata 

      	푥̅ = ∑    …….(3.1) 

           	푥̅ = 푟푎푡푎 − 푟푎푡푎 

        푥푖 = 푑푎푡푎	푘푒 − 푖 

          푁 = 푗푢푚푙푎ℎ	푑푎푡푎	 

2. Menghitung standar deviasi 

atau data tunggal yang semua 

hasil skornya (hasil pengukuran 

antropometri) berfrekuensi lebih. 

							휎 =
∑ ( ̅)

	  …(3.2) 

           휎 = 푠푡푎푛푑푎푟	푑푒푣푖푎푠푖 

3. Menentukan batas kontrol atas 

(BKA) dan batas kontrol bawah 

(BKB) 

       퐵퐾퐴 = 푥̅ + 2휎  ……(3.3) 

        퐵퐾퐴 = 푥̅ − 2휎 ……..  (3.4) 

 

 Parameter Ergonomika yaitu 

Dasar perancangan modifikasi alat 

yang meliputi Pengukuran biji 

jagung, Pengambilan data 

antropometri, Persiapan  bahan 

dan alat untuk perancangan alat 

(meteran, stainlesstel, dan 

perlengkapan alat bengkel), 

Kedalam mata tugal, Pengukuran 

perancangan, Pemotongan bahan 

sesuai ukuran perancangan, Mulai 

perancangan 
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a. Antropometri yaitu pengukuran 

tubuh operator dan ukuran alat 

(alat tugal) yang digunakan. 

1. Dimensi Alat 

     Tabel 1. Antropometri 

 

2. Dimensi Operator 

   Pengukuran tubuh 

operator yaitu tinggi siku 

pada posisi berdiri tegak (ST), 

panjang telapak tangan (PTT),  

a. Menghitung persentil 5% 

untuk menentukan 

perancangan alat yang 

ergonomis. 

    		푈푘푢푟푎푛 = 푥	푟푒푟푎푡푎 −

1,645(푆퐷) 

………………………. (3.5) 

b. Detak jantung sebelum 

bekerja 

c. Detak jantung sesudah 

bekerja 

 

Pada Prosedur Kerja 

beberapa tahap yang perlu 

dilakukan pada penelitian ini 

antara lain:1. Persiapan Bahan dan 

Alat yaitu Bahan yang akan 

dipersiapkan berupa jagung  yang 

memiliki kadar air berkisar antara 

14 %, sedangkan bahan yang 

dipersiapkan untuk pembuatan 

alat tugal sistem katup yaitu 

stainliesstel, meteran dll. 

Kemudian dibuat alat tugal sistem 

katup untuk penanaman jagung. 2.  

Studi literatur yaitu Studi literatur 

atau pustaka yang dapat 

mendukung penelitian yakni 

berdasarkan teori yang didapat 

dan berkaitan dengan masalah 

yang akan dibahas. 3.  

Perancangan  Modifikasi Alat. 

Langkah-langkah modifikasi alat 

penanam jagung yaitu: Mengukur 

biji jagung, Dimesi jagung 0,8, 

Tinggi tubuh ke siku dalam posisi 

berdiri tegak 96 cm, Kapasitas 

penampung 1 kg, Gambar teknik 

desain alat, Pengukuran bahan 

sesuai dengan gambar rancangan, 

No Dimensi Alat Dimensi Operator 
Yang Bekerja 

 (cm) 

1 
 
2 

Tinggi posisi 
handle 

 
Jarak stank 

dengan 
handle 

Tinggi siku pada 
saat berdiri 

tegak 
Panjang telapak 

tangan 

96,3 
 

17,3 
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Pemotongan bahan sesuai dengan 

rancangan. 

 

 

Gambar 6. Teknik modifikasi 
alat tugal sistem katup   

  Uji Kinerja Alat, Pada 

penelitian uji kinerja alat tugal 

penanam jagung yang akan diuji yaitu 

kapasitas kerja alat, jumlah biji yang 

masuk ke lubang. Diagram alir 

penelitian, Penelitian akan dibagi 

dalam beberapa tahap, dimulai dengan 

melakukan studi literatur mengenai 

hal-hal yang berhubungan dengan alat 

tugal dilanjutkan perancangan dan 

pengujian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Penelitian 

Input benih 

Stank dan Handle 

Tempat benih 

Lubang pengeluaran 
Mata tugal 

Antropometri 
1. Pengukuran 

dimensi operator 
2. Pengukuran 

Uji performansi alat dan uji 
ergonomis pada jenis tanah 

lempung berpasir 

Pengambilan data 
dan selesai 

 Gambar modifikasi alat 

Studi literatur 

Pengukuran biji 
jagung 

   Gambar teknis 
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a. Tahap awal penelitian adalah studi 

literatur dalam tahap ini 

dilaksanakan pengumpulan 

referensi berupa penelitian yang 

terkait dengan objek penelitian. 

Referensi tersebut digunakan dalam 

penentuan rincian dari rancangan 

alat tugal.  

b. Tahap kedua adalah dilakukan 

pengukuran biji jagung dan 

pengambilan data antropometri 

untuk menyesuaikan modifikasi alat 

dengan ukuran tubuh operator 

untuk menentukan kenyamanan 

kerja alat karena kenyaman kerja 

alat tergantung kesesuaian ukuran 

alat dengan operator. 

c. Tahap ketiga adalah desain gambar 

modifikasi alat sesuai ukuran yang 

ditentukan. 

d. Tahap keempat adalah gambar 

teknis alat tugal sementara itu, 

dilakukan pula analisis biji yang 

akan dimasukkan. 

e. Tahap kelima uji performansi yaitu 

tahap ini akan dilakukan uji kinerja 

alat dan kapasitas kerja alat 

(are/jam) pada jenis tanah lempung 

berpasir. 

f. Tahap keenam adalah pengambilan 

data hasil pengujian alat. 

g. Tahap terakhir adalah penyusunan 

hasil penelitian. Tahap ini terdiri 

dari pembahasan hasil penelitian.  

Analisis Data, Data yang 

diperoleh ditampilkan dalam bentuk 

tabel dan grafik dan dianalisis 

menggunakan Microsoft Excel. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Desain Perancangan 

Rancang Bangun (desain) adalah 

tahap dari setelah analisis dari siklus 

pengembangan sistem yang 

merupakan pendefinisian dari 

kebutuhan-kebutuhan fungsional, serta 

menggambarkan bagaimana suatu 

sistem dibentuk yang dapat berupa 

penggambaran, perencanaan dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah ke 

dalam satu kesatuan yang utuh dan 

berfungsi, termasuk menyangkut 

mengkonfigurasikan dari komponen-

komponen perangkat keras dan 

perangkat lunak dari suatu sistem. 
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Dalam perancangan alat ini 

sebelum melakukan perancangan 

terlebih dahulu mengumpulkan  

refrensi sesuai dengan  pembahasan  

dalam rencana perancangan dan 

kemudian pengambilan data 

antropometri dan pengukuran bahan 

dan jenis tanah untuk perancangan 

perlu sekali ditentukan untuk 

menyesuaikan dengan perancangan 

agar perancangan dapat dirancang 

dengan baik.  

 
4.1.1 Dimensi Biji Jagung 

  Tabel  2. Dimensi Biji Jagung 

Jumlah 
(biji) 

Tebal 
(cm) 

Lebar 
(cm) 

Panjang 
(cm) 

rata-rata 0.3 0.7 0.8 
   
 Tabel 2. hasil pengukuran dimensi 

biji jagung di atas untuk merancang 

ukuran lubang penjatahan benih 

jagung pada alat yang sudah 

dirancang, rata-rata ketebalan jagung 

yaitu 0.3 cm dan rata-rata lebar jagung 

yaitu 0.7 cm dan rata-rata panjang 

jagung yaitu 0.8. Diameter lubang 

penjatahan biji yang digunakan yaitu 1 

cm agar penjatahan biji tiap lubang 

terjatah 1-2 biji. Jadi biji yang 

berukuran besar terjatah 1 tiap lubang 

dan biji yang berukuran kecil terjatah 2 

perlubang. 

 

4.1.2 Data Antropometri 

    Tabel 3. Pengukuran Tubuh 

Operator 

N
o 

Juml
ah 

(ora
ng) 

Uku
ran 

tubu
h 

푥̅ S
D 

Perse
ntil 5 

% 

1 30 ST 96
,3 

6,
05 

86,35 

2 30 PTT 17
,3 

0,
96 

15,72
2 

 
Berdasarkan  Tabel 3. 

pengukuran  tubuh operator  dari 30 

orang didapat hasil pengukuran  untuk 

panjang telapak tangan (PTT) dan 

pengukuran tunggi siku pada saat 

berdiri tegak untuk penyesuaian 

perancangan alat agar alat tersebut 

ergonomis, dimana kita ketahui rata-

rata pengukuran panjang telapak 

tangan yaitu 17.3 cm dan 

menghasilkan persentil 5% yaitu 

15.722 dan pada pengukuran tinggi 

siku pada saat berdiri tegak 

memperoleh nilai rata-rata yaitu 96.3 
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cm dan memperoleh persentil 5% yaitu 

86.35.  

 Hasil perhitungan pada 

pengukuran yaitu dimensi alat tidak 

melebihi dimensi operator. Menurut 

Santoso (2004), apabila dimensi alat 

tidak melebihi dimensi operator maka 

alat tersebut dikatakan ergonomis, dan 

apabila dimensi alat melebihi dimensi 

operator alat tersebut tidak ergonomis. 

Sehingga pada saat pengoprasian alat 

tidak nyaman dan lebih cepat merasa 

lelah. Berdasarkan hasil perhitungan  

pengukuran tubuh dari 30 orang bahwa 

perancangan alat ini dikatakan 

ergonomis apabila menggunakan 

persentil 5% karena dimensi alat tidak 

melebihi dimensi operator. 

  Jadi kenyamanan ataupun 

ketidaknyamanan penggunaan alat ini 

tergantung dari kesesuaian ukuran alat 

dengan ukuran manusia, apabila 

ukuran alat tidak disesuaikan dengan 

ukuran manusia yang menggunakan 

alat tersebut, penguna alat tersebut 

pada jangka waktu tertentu akan 

mengakibatkan stress tubuh. Stress 

tubuh tersebut antara lain bisa berupa 

tidak nyaman, lelah, nyeri dll. 

4.2 Hasil Modifikasi Alat   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8. Alat Tugal 
 

  Pada Gambar 8. Hasil modifikasi 

alat tugal di atas memiliki panjang 130 

cm, dan berat 2 kg dan menjatahkan 

biji 1-2 biji per lubang dan kedalaman 

penugalan yaitu berkisar antara 2-5 cm 

muatan alat yaitu 1 kg dan tinggi 

posisi handle yaitu 96 cm, alat 

dimodifikasi berdasarkan 

antropometri, sesuai dengan 

pengukuran tubuh operator. Jika 

dibandingkan dengan alat yang sudah 

ada, kelebihan alat ini biaya murah, 

bahannya sedikit dan ketika alat ini 

digunakan kita harus fokus agar 

bijinya jatuh pada lubang sedangkan 

alat tugal mekanis yang sudah ada 
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bahannya banyak dan lebih mahal 

akan tetapi lebih mudah digunakan 

jika dibandingkan dengan alat tugal 

sistem katup. 

 
4.3 Kinerja Alat Tanam Biji jagung 

4.3.1 Sistem Kerja Alat 

1. Persiapkan lahan 

2. Masukkan benih dalam 

penampung/tempat benih pada alat 

3.  Pegang alat lalu tancapkan  

pada tanah 

4.  Angkat alat yang ditancapkan 

pada tanah lalu tarik handle hingga 

keluar biji 

5. Lepas tarikan handle lalu 

tancapkan/tugalkan kembali 

pada tanah dan begitu juga 

seterusnya. 

 Jarak tanam biji diukur 

berdasarkan jarak hasil penugalan, 

jarak hasil penugalan yang dihasilkan 

yaitu 25-30 cm, kedalaman lubang 

tugal berkisar antara 2-5 cm. pengujian 

alat di lapang menghasilkan jumlah 

biji tiap lubang berkisar  antara 1-2  

biji perlubang, banyaknya benih tiap 

lubang tugal dipengaruhi oleh ukuran 

benih. 

 
4.4  Hasil  Pengujian Kinerja Alat 

 Hasil pengujian kinerja alat 

dilakukan berdasarkan parameter 

penelitian yaitu 

4.4.1 Hasil Uji  Keseragaman 

Kedalaman Penugalan (KP) 

 Tabel 4. Hasil Uji Keseragaman 

Kedalaman Penugalan 

Rata-

rata 

Deviasi BKA BKB 

3.8 0.46 4.72 2.88 

 
 Berdasarkan Tabel 5. hasil uji 

kedalaman penugalan diperoleh  nilai 

rata-rata untuk kedalaman penugalan 

yaitu 3.8 cm nilai tersebut merupakan 

nilai rata-rata untuk 120 penugalan. 
 Sementara hasil perhitungan 

standar deviasi untuk 120 lubang 

penugalan yaitu 0.46 cm, sehingga 

berdasarkan perhitungan data 

kedalaman penugalan diperoleh batas 

kontrol atas (BKA) yaitu 4.72 cm dan 

batas kontrol bawah (BKB) sebesar 

2.88 cm. Selanjutnya gambaran 

keseragaman penugalan ini 

ditampilkan dalam bentuk grafik 

berikut. 
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Gambar 9. Grafik Uji Keseragaman 

Kedalaman Penugalan 

 Gambar 9. Grafik uji 

keseragaman kedalaman penugalan 

menunjukkan bahwa data tersebut 

tidak seragam karena beberapa lubang 

penugalan memiliki kedalaman 

melebihi batas kontrol  (kedalaman 5 

cm) sehingga dikatakan tidak seragam.  

Tabel 5.  Persentase Hasil Uji 
Kedalaman Penugalan 

Jumlah 
penugalan 
(lubang) 

Persentase % 
3-5 (cm) <3 

(cm) 
 

120 
 

 
96.67 

 
3.33 

 
 Hasil uji penugalan 

berdasarkan Tabel 6. kedalaman yang 

dihasilkan berkisar antara 2.8 – 5 (cm) 

dan persentase hasil uji kedalaman 

penugalan  menujukkan bahwa 

persentase yang memiliki kedalaman 

3-5 cm yaitu 96,67% dan yang 

memiliki kedalaman <3 (cm) yaitu 

3.33%. 

 

 

 

 

4.4.2 Hasil Uji  Penjatahan Biji 

Tiap Lubang (PB)  

Tabel 6. Persentase Hasil Uji 
Penjatahan Biji Tiap Lubang 

 
 
 Berdasarkan Tabel 6. persentase 

hasil uji penjatahan biji tiap lubang 

dari 120 lubang diperoleh rata-rata 

persentase lubang yang terisi saat 

penugalan yaitu 88.33%. dan rata-rata 

persentase lubang yang tidak terisi 

yaitu 11.67%. sesuai dengan 

persentase hasil uji penjatahan biji tiap 

lubang alat ini dapat dikatakan bekerja 

dengan baik. 

 
 

Jumlah Lubang Jumlah Lubang Persentase (%) 
Terisi Tidak Terisi Terisi Tidak Terisi 

30 
30 
30 
30 

26 
27 
25 
28 

4 
3 
5 
2 

86.56 
89.91 
83.25 
93.24 

13.32 
9.99 
16.65 
6.66 

Total 106 14 
Rata-rata benih dalam lubang 88.33 

Rata-rata benih tidak terisi dalam lubang 11.67  
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4.4.3 Hasil Uji Keseragaman Jarak 

Antar Lubang (JL) 

    Tabel 7. Hasil Uji Keseragaman 

Jarak Antar Lubang 

Rata-

rata 

Deviasi BKA BKB 

26.475 1.99 30.55 22.495 

   
 Berdasarkan Tabel 8. Hasil Uji 

Keseragaman Jarak Antar lubang 

diperoleh nilai rata-rata untuk jarak 

antar lubang yaitu 26.475 cm nilai 

tersebut merupakan nilai rata-rata 

untuk 120 penugalan. Sementara hasil 

perhitungan diperoleh standar deviasi 

untuk 120 lubang penugalan yaitu 1.99 

cm. Sehingga berdasarkan perhitungan 

data jarak antar  lubang penugalan 

diperoleh batas kontrol atas (BKA) 

yaitu 30.55 cm dan batas kontrol 

bawah (BKB) sebesar 22.495cm. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 10. Grafik Hasil Uji 

Keseragaman Jarak Antar Lubang 

Berdasarkan Gambar 10. grafik 

hasil uji keseragaman jarak antara 

lubang tugal dikatakan seragam karena 

berada di batas kontrol. 

Tabel 8. Pengukuran Jarak Antar 
Lubang 

 
 

 

 

  

 

 

 

     

Gambar 11. Grafik  Hasil Pengukuran 
Jarak  Antara Lubang 
 

 Berdasarkan Gambar 11. 

Grafik hasil pengukuran jarak antara 

lubang tugal yang diperoleh berkisar 

antara 25-30 cm, dari 120 lubang tugal 

yang memiliki jarak tugal paling 

banyak 25 cm yaitu 73 lubang dan 

yang paling sedikit 29 cm yaitu 1 

lubang. Pada hasil pengukuran jarak 

Jarak antar lubang 
(cm) Jumlah lubang 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

73 
5 
3 
14 
1 
24 

Total lubang 120 
 



 
 

 

12 
 

0
20
40
60
80

100
120
140

sebelum bekerja sesudah bekerja

perlakuan

ni
la

i d
et

ak
 ja

nt
un

g 
(d

et
ak

 /m
en

it)

antara lubang alat ini tidak 

berpengaruh tetapi hasil jarak antar 

lubang ini tergantung pada operator 

saat melakukan penugalan. 

 
4.4.4 Hasil Perhitungan Kecepatan 

Kerja  Operator  

Tabel 9. Hasil Perhitungan Kecepatan 
Operator Pada Lahan 
 

 
  Berdasarkan Tabel.10. hasil 

pengukuran kecepatan lintasan 

operator, berdasarkan panjang lintasan 

dan waktu yang ditempuhnya. Rata-

rata Waktu yang ditempuh pada saat 

penugalan dengan panjang lintasan 10 

meter dan banyak lubang tugal yaitu 

30 lubang dengan waktu yang 

ditempuh 2.09 menit. Rata-rata 

Kecepatan kerja operator yaitu 4.8 

meter/menit. 

 
 
 
 

4.4.5 Hasil Perhitungan Kapasitas 

Kerja Operator 

 Hasil perhitungan kapasitas 

kerja operator tiap are yaitu 0.5 

are/jam. 

 
4.4.6 Hasil Uji Detak Jantung 

 

 

 

 

 

 

  

  
   
 Gambar 12. Grafik  Hasil Uji 
Detak Jantung  
 
 Tabel 10. Tingkat pekerjaan 
detak jantung 

No Tingkat 

pekerjaan 

Detak 

jantung 

1 

2 

3 

4 

5 

Amat berat 

Sangat 

berat 

Berat 

Sedang 

Ringan 

>175 

150-175 

125-150 

100-125 

60-100 

 

Lintasan Jumlah 
penugalan 

Waktu 
(menit) 

Panjang 
lintasan 

(m) 

Kecepatan 
(m/menit) 

1 
2 
3 
4 

30 
30 
30 
30 

2.1 
2.22 
2.04 
2.00 

10 
10 
10 
10 

4,7 
4,5 
4,9 
5 

Jumlah  19.1 
Rata-rata 
kecepatan 

alat  

 4.8 
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Berdasarkan Gambar 12. 

Grafik hasil perhitungan detak jantung 

sebelum bekerja dan sesudah bekerja 

sangat berpengaruh, dimana detak 

jantung sebelum bekerja yaitu 110 dan 

sesudah bekerja 133 detak/menit, 

detak jantung dikatakan sangat 

berpengaruh karena detak jantung 

sebelum bekerja berada di detak 

jantung normal sementara setelah 

bekerja detak jantung meningkat 

melebihi detak jantung normal, 

sehingga dikatakan bahwa detak 

jantung sangat berpengaruh terhadap 

suatu pekerjaan. Menurut Beevers 

(2002), bahwa detak jantung akan 

meningkat karena faktor aktivitas atau 

gerak badan, sedangkan detak jantung 

akan menurun dalam keadaan duduk 

atau istirahat. Detak jantung yang 

normal yakni 60-120 kali setiap menit, 

sedang detak jantung lambat kurang 

dari 60 kali per menit dan yang cepat 

lebih dari 120 kali per menit maka 

dinyatakan abnormal. Menurut  

Tarwaka, dkk 2004 kriteria beban 

kerja ringan apabila detak jantung 60-

100 per menit, beban kerja sedang 

apabila detak jantung 100-125 per 

menit dan dikatakan beban kerja berat 

apabila detak jantung 125-150 per 

menit, beban kerja sangat berat apabila 

detak jantung 150-175 per menit. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa 

beban kerja alat tersebut termasuk 

beban kerja berat. 

 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dan 

pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil modifikasi alat dapat 

mempermudah petani dalam 

penanaman yaitu penugalan 

sekaligus penjatahan benih dan 

operasional dapat dilakukan 

sendiri tapi untuk pengaturan 

jarak antar lubang masih 

membutuhkan orang lain. 

2. Hasil modifikasi alat 

berdasarkan data antropometri 

dikatakan ergonomis apabila 

menggunakan persentil 5% 

karena dimensi alat tidak 

melebihi dimensi operator. 

Tetapi di saat melakukan 
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penelitian alat ini tidak 

ergonomis karena termasuk 

beban kerja berat. 

3. Jumlah lubang yang terisi pada 

120 lubang yaitu 88,33% dan 

yang tidak terisi 11,67%. 

4. Kedalaman penugalan tidak 

seragam karena masih 

tergantung operator. 

5. Jarak antara tugal seragam 

karena jarak antar lubang 

berada di batas kontrol dengan 

jarak yang berkisar antara yaitu 

25-30 cm. 

6. Pengaruh aktivitas terhadap 

detak jantung adalah kecepatan 

denyut jantung meningkat dari 

pada detak jantung pada waktu 

istirahat. beban kerja alat ini 

termasuk beban kerja berat. 

7. Kecepatan kerja operator yaitu 

4.8 per menit, kapasitas kerja 

per are yaitu 0.5 are per jam 

kapasitas penampung alat yaitu 

1 kg. 

 
Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah perlu 

dilakukan penelitian selanjutnya yaitu 

untuk mengetahui kinerja alat pada 

berbagai macam jenis tanah dan perlu 

di sempurnakan pada lubang 

pengeluaran biji agar dapat 

menjatahkan benih secara teratur dan 

sempurna. 
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