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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendapatan pengusaha yang 

memiliki mesin pemanen padi (Combine Harvester). (2) besar produksi gabah 

yang dihasilkan petani dengan menggunakan mesin pemanen padi (Combine 

Harvester). (3) efisiensi penggunaan mesin pemanen padi (Combine Harvester). 

(4) masalah yang dihadapi petani dalam penggunaan mesin pemanen padi 

(Combine Harvester) di Kabupaten Lombok Barat. 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Rata-rata 

pendapatan petani pemilik mesin pemanen padi  Combine Harvester dalam satu 

musim panen adalah sebesar Rp.72.790.323. 2). Rata-rata hasil produksi gabah 

yang diperoleh petani dengan menggunakan mesin panen padi Combine Harvester  

sebanyak 60 ton per mesin dalam satu musim panen dan produksi gabah yang di 

produksi mesin panen Combine Harvester dengan manual memiliki beda sampai 

dengan 1 ton. Capaian produksi ini menggambarkan bahwa penggunaan mesin 

Combine Harvester dapat menekan kuantitas kehilangan gabah. 3). Petani pemilik 

mesin mengatakan panen padi dengan Combine Harvester dalam satu musim 

panen efisien yang diindikasikan oleh R/C-ratio adalah sebesar 2,72. RC-ratio > 

1, bahwa usaha mesin padi efisien untuk diusahakan. R/C-ratio sebesar 2,72 

berarti setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.1000 akan diperoleh penerimaan 

sebesar Rp.2.720. Sedangkan B/C-ratio menunjukkan bahwa usaha mesin 

Combine Harvester selama satu musim panen adalah sebesar 1,72. BC-ratio>1 

bahwa usaha mesin padi efisien untuk diusahakan.  Selain itu petani penyewa 

mesin berpresepsi bahwa penggunaan mesin pemanen padi dengan Combine 

Harvester mempunyai nilai manfaat yaitu hemat biaya, pendapatan bertambah, 

ampas/sisa mudah dicacah dan dibiarkan menjadi pupuk, membantu atasi 

kekurangan tenaga kerja saat panen raya, gabah yang dihasilkan bersih 

dibandingkan yang manual, dan tidak ada lagi padi yang tercecer.  4). a. Masalah 

Yang dihadapi oleh Pemilik Mesin adalah cuaca, mesin cepat rusak dan sawah 

yang masih sulit dijangkau dengan mesin , b. Masalah yang dihadapi Petani 

penyewa Mesin adalah cuaca, sawah yang masih sulit dijangkau, rusaknya 

struktur tanah dan pematang sawah rusak. 

 

Kata Kunci : Pemanenan, Combine Harvester, Biaya dan Pendapatan, Analisis 

Efisiensi 
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ABSTRACT 

 

This study is aims to determine (1) the income of entrepreneurs who have 

a paddy harvester machine  (Combine Harvester). (2) large production of grain 

produced by farmers by using paddy harvester machine (Combine Harvester). (3) 

the efficient of using paddy harvester machine (Combine Harvester). (4) problems 

faced by farmers in the use of paddy harvester machine (Combine Harvester) in 

the districts of West Lombok. 

  Based on the results of this study concluded that 1). The average income 

of farmers who own paddy harvester machine (Combine Harvester) in one harvest 

season amounted is Rp.72.790.323. 2). The average yield of grain obtained by 

farmers using paddy harvester machine (Combine Harvester) as much as 60 tons 

per engine in a season of harvest and production of grain in the production of 

harvester machines (Combine Harvester) with a different user has up to 1 ton. The 

achievement of this production illustrates that the use of machines Combine 

Harvester can reduce the quantity of grain is lost. 3). Farmers said the paddy the 

owners with Combine Harvester is an efficient harvest season which is indicated 

by the R/C ratio is equal to 2.72. RC-ratio> 1, that effort the efficient of machine 

for cultivated paddy. R/C ratio of 2.72 means that any costs incurred by Rp.1000 

be obtained revenue of Rp.2.720. While the B/C ratio shows that the business 

machine (Combine Harvester) during the harvest season is at 1.72. BC-ratio> 1 

that effort efficient machine for cultivated paddy. Besides tenants machine have 

perception that use reapers paddy with (Combine Harvester) has a value of 

benefits that is cost-effective, revenue increases, pulp/residual easily be chopped 

and left to become fertilizer, helped overcome labor shortages during harvest, 

grain produced is clean compared to a manual and no more paddy scattered. 4). a. 

The problem faced by owners machine is the weather, the machine quickly broken 

and paddy is still difficult to reach with the machine, b. Tenant farmers machine 

problems facing is the weather, fields that are still difficult to reach, the 

destruction of soil structure and broken rice field. 

 

Keywords :  Harvesting, Combine Harvester, Fees and revenues, Efficiently 

analysis  
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PENDAHULUAN 

 

Sebagai Negara agraris pengembangan tanaman pangan khususnya padi 

cukup potensi untuk dikembangkan, karena selain merupakan tanaman pokok bagi 

sebagian besar petani juga merupakan bahan makanan bagi penduduk Indonesia 

(Sugeng, 2003). 

 

Dahulu petani memanen padi secara tradisional dengan menggunakan alat 

panen sederhana yaitu ani-ani dan sabit. Alat ini memiliki banyak kekurangan, 

terutama karena membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk perhektarnya. 

Meskipun alat ini banyak kekurangannya tetapi menjadi peluang bagi sebagian 

petani terutama buruh tani untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan, serta 

menjadi ajang kegiatan sosial. Sudah menjadi tradisi bahwa tanaman padi 

biasanya ditanam serentak demikian juga saat panen juga serentak dan tepat 

waktu. Disinilah masalah yang sering terjadi yaitu kekurangan tenaga kerja, 

terutama untuk daerah-daerah yang penduduknya sedikit atau jarang. Sehingga 

lambat laun petani mulai beralih menggunakan mesin panen (Daywin et al, 2008). 

Untuk itu pada tahun anggaran 2012, Kementerian Pertanian melalui 

Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat memberikan bantuan alat mesin 

pemanen padi (Combine Harvester) dari dana APBN yaitu diberikan pada lima 

kelompok tani di Kecamatan dan Desa yang berbeda yaitu masing-masing 

mendapatkan satu unit mesin pemanen (Dinas Pertanian 2012). Dan tahun 2014 

Dinas Pertanian merealisasikan juga bantuan kembali kepada dua kelompok tani 

di kecamatan dan desa yang berbeda masing-masing mendapatkan satu unit mesin 

pemanen padi (Dinas Pertanian 2014).  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan unit analisis adalah petani pengguna mesin pemanen padi (Combine 

Harvester) dan pengusaha pemilik mesin pemanen padi (Combine Harvester) di 

Kabupaten Lombok Barat. Penentuan lokasi ini ditetapkan berdasarkan 

“purposive sampling” atas dasar pertimbangan bahwa keenam kecamatan sudah 

banyak terdapat petani pengguna mesin pemanen padi (Combine Harvester) dan 

yang memiliki mesin pemanen padi  (Combine Harvester). Penentuan responden 

dalam penelitian ini menggunakan teknik quota sampling dan sensus. Pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik survei. Sumber data meliputi data primer dan data 

sekunder. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis 

biaya, analisis pendapatan, dan analisis efisiensi. Masalah yang dihadapi petani 

dalam menggunakan Combine Harvester di analisis secara deskriptif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biaya produksi dan Pendapatan Petani Usaha Mesin Pemanen Padi Combine 

Harvester  

 Biaya produksi dalam usaha mesin pemanen padi di Kabupaten Lombok 

Barat adalah seluruh biaya yang dikeluarkan pada saat mesin beroperasi pada 

musim panen. Rincian biaya produksi dan pendapatan petani pemilik mesin panen 

padi (Combine Harvester) dapat dilihat pada tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8.  Rata-rata Biaya Produksi dan Pendapatan Mesin Pemanen Padi 

Combine Harvester di Kabupaten Lombok Barat, tahun 2015 

No. 

Komponen Biaya, 

Produksi dan Pendapatan 

Usaha Mesin 

Satuan 

Fisik 

Usaha Mesin Panen Combine Harvester 

Jumlah Fisik Nilai (Rp.) 

1 Produksi/ Penerimaan (ton) 112 115,007,143 

  
 

  
  2 Biaya Tetap :   

    a. Penyusutan Alat (Rp) 

 

20,702,891 

      

  3 Biaya Variabel Mesin :   

    a. Bahan Bakar (solar) (liter) 518 3,573,214 

  b. Bahan Pelumas   

    Oli Mediteran (liter) 9 269,286 

  Oli Gardan (liter) 5 182,857 

  Oli Hidrolik (liter) 9 257,143 

  

 
  

  

  

c.Transportasi (angkut 

Pengangkutan Mesin) (unit) 1 5,300,000 

  

 
  

  4 Tenaga Kerja (HKO) 76 11,931,429 

  

 

  

  5 Total Biaya Mesin   

 

42,216,820 

6 PENDAPATAN   

 

72,790,323 

7 R/C   

 

2.72 

7 B/C   

 

1.72 

Sumber : Data Primer Diolah, tahun 2015  

 Berdasarkan tabel 4.8. tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut : 

Total Produksi/Penerimaan Rata-rata total produksi gabah yang 

dihasilkan mesin panen Combine Harvester selama satu musim panen untuk per 

unit usaha orang atau untuk perorang adalah sebesar 112 ton yang didapat dari 

total produksi gabah dalam satu musim panen dibagi dengan jumlah pemilik 

mesin. Dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 115.007.143. Untuk lebih jelasnya 
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rincian produksi atau penerimaan pada satu musim panen disajikan pada lampiran 

7. 

 Biaya Tetap. Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan petani responden 

selama satu musim panen dengan biaya penyusutan alat sebesar Rp. 20.702.891 

Untuk rincian biaya tetap per musim tanam 1 disajikan pada lampiran 7. 

 Biaya Variabel Mesin  Pada usaha mesin panen padi Combine Harvester  

biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani responden adalah bahan bakar (solar) 

dan bahan pelumas seperti oli mediteran, oli garden, dan oli hidrolik. Berdasarkan 

tabel 4.8 diketahui bahwa rata-rata jumlah bahan bakar solar yang dibutuhkan 

untuk mesin beroperasi selama satu musim panen adalah sejumlah 518 liter 

dengan nilai sebesar Rp. 3.573.214. Rata-rata jumlah biaya yang dikeluarkan 

untuk bahan pelumas seperti oli mediteran yang diganti 2 kali dalam satu musim 

adalah sejumlah 9 liter dengan nilai sebesar Rp. 269.286, oli gardan sejumlah 5 

liter dengan nilai sebesar Rp. 182.857 dan oli hidrolik sejumlajh 9 liter dengan 

nilai sebesar Rp. 257.143. Untuk biaya transportasi pengangkutan mesin ke lokasi 

sawah yang akan dituju, petani responden menyewa transportasi sejumlah 1 unit 

dengan nilai yang dikeluarkan untuk menyewa transportasi selama satu musim 

panen adalah sebesar Rp. 5.300.000. Untuk rincian biaya variabel mesin pada 

satusmusim panen disajikan pada lampiran 7. 

Biaya Tenaga Kerja. Biaya tenaga kerja merupakan pengeluaran petani 

pemilik mesin dalam bentuk upah yang diberikan kepada tenaga kerja baik yang 

sebagai operator mesin yaitu yang mengoperasikan mesin saat melakukan panen, 

kernet yang bertugas untuk memasukkan gabah ke karung yang keluar melalui 

tangki dalam mesin Combine Harvester. Pada tabel 4.8. menunjukan bahwa rata-

rata biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh petani pemilik mesin panen padi 

selama satu musim panen sebesar Rp  11.931.429. Dengan HKO dalam satu 

musim panen adalah sebesar 76 Untuk rincian tenaga kerja satu musim panen 

disajikan pada lampiran 7. 

Total Biaya Produksi.  Total biaya produksi pada usaha mesin pemanen 

padi Combine Harvester adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk 

membiayai biaya penyusutan, sarana produksi dan tenaga kerja. Dalam kegiatan 

usaha mesin panen padi Combine Harvester meliputi biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya variabel yang dihitung dalam penelitian ini adalah biaya yang 

dikeluarkan pada saat mesin beroperasi di sawah seperti kebutuhan bahan bakar 

(solar), pelumas, dan tenaga kerja. Biaya tetap yang diperhitungkan dalam 

penelitian ini meliputi biaya penyusutan alat, mesin pembersih mesin, dan gudang 

penyimpanan mesin. 

 Rata-rata total biaya produksi yang dibutuhkan petani responden usaha 

mesin panen padi Combine Harvester selama satu musim panen adalah sebesar 

Rp. 42.216.820 . Untuk rincian total biaya produksi untuk satu musim panen 

disajikan pada lampiran 7. 
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Pendapatan.  Rata-rata pendapatan petani pemilik mesin panen padi 

selama satu musim panen adalah sebesar Rp. 72.790.323. Untuk rincian 

pendapatan satu musim panen disajikan pada lampiran 7. 

R/C –ratio.  Ditinjau dari efisiensi penggunaan mesin panen menunjukkan 

bahwa nilai R/C-ratio usaha mesin panen padi Combine Harvester  selama satu  

musim panen adalah sebesar 2,72.  RC-ratio > 1, bahwa usaha mesin padi efisien 

untuk diusahakan. R/C-ratio sebesar 2,72 berarti setiap biaya yang dikeluarkan 

sebesar Rp.1000 akan diperoleh penerimaan sebesar Rp.2.720. Sedangkan B/C-

ratio menunjukkan bahwa usaha mesin Combine Harvester selama satu musim 

panen adalah sebesar 1,72. BC-ratio>1 bahwa usaha mesin padi efisien untuk 

diusahakan.  

Produksi Gabah Yang dihasilkan oleh Petani Dengan Mesin Combine 

Harvester 

 Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa petani responden mengatakan 

lebih maksimal hasil produksi gabah dengan menggunakan mesin panen padi 

Combine Harvester dibanding dengan manual gebot/banting (ngerampek), karena 

gabah yang dihasilkan bersih tanpa perlu lagi dibersihkan seperti pengalaman 

sebelumnya menggunakan panen manual yang saat melakukan pembersihan 

banyak gabah yang tercecer.  

 

Walaupun hasil gabah beda sedikit dibanding manual yaitu 1 ton bahkan 2 

ton dari hasil penelitian responden petani penyewa mengatakan bahwa 

menggunakan mesin panen lebih efisien dapat dilihat dari waktu pengerjaannya 

yang cepat, gabah yang dihasilkan banyak dan bersih tergantung lagi dengan 

varietas padinya, tidak ada jerami yang perlu dibakar lagi, dan menggunakan 

mesin panen saat penanaman berikutnya seperti padi lagi tidak perlu melakukan 

pembersihan tanah bisa dibajak langsung.  

 Rata-rata hasil produksi gabah yang dapat dihasilkan petani dengan mesin 

panen padi Combine Harvester  selama satu musim panen adalah sebanyak 60 ton 

yaitu total produksi gabah dibagi dengan total jumlah mesin panen padi Combine 

Harvester atau untuk per mesin. Untuk luas lahan lebih 1 ha petani dapat 

mengahasilkan gabah dengan mesin sebesar 6-20 ton/hari sedangkan luas lahan 

sebesar 10-50 are dapat menghasilkan gabah sebesar  2-4 ton. Hasil produksi 

untuk luas lahan yang sama dengan menggunakan mesin dan manual disajikan 

pada lampiran 9. 

Efisiensi Penggunaan Mesin Panen Padi Combine Harvester dan Dampak 

Sosial Bagi Petani Pemilik dan Petani Penyewa  

  Penggunaan mesin panen padi Combine Harvester menurut petani 

penyewa mesin mengatakan penggunaan mesin mempunyai nilai manfaat yaitu 

hemat biaya, menghemat waktu dalam pengoperasinnya, pendapatan bertambah, 

ampas/sisa mudah dicacah dan dibiarkan menjadi pupuk, membantu atasi 
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kekurangan tenaga kerja saat panen raya, gabah yang dihasilkan bersih 

dibandingkan yang manual, dan tidak ada lagi padi yang tercecer. Tidak 

menyediakan makanan untuk buruh tani, kalaupun disediakan karena inisiatif 

sendiri biasanya petani penyewa sekedar menyediakan minuman seperti kopi, dan 

membantu petani pada saat panen raya yang karena kurangnya tenaga kerja di 

daerahnya. Dan petani yang luas lahannya sempit yaitu dengan memiliki luas 

lahan 10-50 are masih bisa menyewa mesin ini asalkan panennya bersamaan 

dengan petani lain yang sawahnya berdekatan dan walaupun petakan sawah petani 

kecil-kecil, mesin masih bisa disewa asalkan mesin bisa masuk dan muat dalam 

petakan sawah . 

Untuk petani pemilik mesin pendapatan bertambah dari usaha penyewaan 

mesin kepada petani dengan uang sewa sebesar Rp. 450.000/ton, petani pemilik 

mesin dapat mengembangkan usahanya dengan membeli beberapa mesin lagi dari 

hasil penyewaan mesin tersebut. Usaha mesin panen padi yang dilakukan oleh 

petani pemilik dapat dilihat dari rata-rata R/C ratio yaitu sebesar 2,72  bahwa 

setiap pengeluaran Rp. 1.000 biaya produksi dialokasikan pada usaha mesin dan 

diperoleh penerimaan sebesar Rp. 2.720 hal ini menunjukkan bahwa usaha mesin 

panen padi Combine Harvester dapat dikatakan efisien dalam penggunaan atau 

menguntungkan karena R/C ratio yang > 1 (lebih dari satu).  Sedangkan B/C-ratio 

menunjukkan bahwa usaha mesin Combine Harvester selama satu musim panen 

adalah sebesar 1,72. BC-ratio>1 bahwa usaha mesin padi efisien untuk 

diusahakan.  

 Dari hasil penelitian petani pemilik mesin maupun petani penyewa 

mengatakan bahwa kinerja dari alat Combine harvester sangat dipengaruhi oleh 

kondisi lahan pada saat pemanenan, yang dimana pada saat panen kondisi lahan 

yang tergenangi air sangat berpengaruh pada pergerakan alat pada lahan serta 

kecepatan alat pada saat panen dikarenakan kondisi tanah yang berlumpur dapat 

membuat kecepatan dan pergerakan alat relatif lambat dan mesin juga memiliki 

kekurangan tidak dapat beroperasi pada lahan yang berlumpur dan kedalamannya 

lebih dari 30cm. Hal ini sesuai dengan Wardhana (1998), yang menyatakan bahwa 

untuk meningkatkan efesiensi lapang dan kapasitas lapang efektif pada 

penggunaan mesin panen ini, lahan sawah harus kering saat pemanenan untuk 

mencegah mesin panen terbenam. 

 Dampak sosial yang dirasakan petani penyewa adalah kebiasaan buruh 

tani yang menginap disawah dan kebiasaan mepes menghilang karena tenaga 

kerja yang semakin berkurang namun kegiatan ini sudah lama berkurang sebelum 

adanya mesin. Tetapi tidak semua sawah dapat menggunakan mesin pemanen 

padi Combine Harvester ini sehingga masih terlihat beberapa buruh tani dan 

buruh tani “mepes” yang  bekerja pada lahan yang sempit yang memang sulit 

dijangkau oleh mesin ataupun petakan sawah yang memang tidak muat apabila 

mesin beroperasi,. Sedangkan dampak sosial yang dirasakan pemilik mesin adalah 

status sosialnya berubah, karena pendapatannya meningkat dan dapat membiayai 

anak sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Masalah Yang Dihadapi Petani Dalam Menggunkan Mesin Panen  Padi 

Combine Harvester 

Tabel 4.9. Masalah Yang Dihadapi Responden Dalam menggunakan mesin 

Combine Harvester di Kabupaten Lombok Barat, 2015 

No Jenis Masalah 
Pemilik Mesin Penyewa Mesin 

Jumlah % Jumlah % 

1 Cuaca,Mesin cepat rusak 3 42.86 0 0 

2 Mesin cepat rusak 2 28.57 0 0 

3 Cuaca  1 14.29 13 36.11 

4 Sawah yang sulit dijangkau 1 14.29 2 5.56 

5 Rusaknya struktur tanah, cuaca 0 0 10 27.78 

6 Pematang sawah rusak 0 0 11 30.56 

 

Jumlah 7 100 36 100 

Data Primer diolah, 2015   

 Berdasarkan Tabel 4.10. menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh 

pemilik mesin yaitu cuaca, mesin yang cepat rusak dan sawah yang sulit 

dijangkau. Sebanyak 3 orang pemilik mesin (42,86%) mengalami masalah cuaca 

dan mesin cepat rusak, sebanyak 2 orang (28,57%) mengalami masalah mesin 

cepat rusak, sisanya mengalami masalah cuaca 1 orang (14,29), dan sawah yang 

sulit dijangkau sebnyak 1 orang ( 14,29%). 

 Sedangkan masalah yang dihadapi oleh petani penyewa mesin yaitu cuaca, 

sawah yang sulit dijangkau, rusaknya struktur tanah dan pematang sawah rusak. 

Sebanyak 13 orang (36,11%) petani penyewa mesin mengalami masalah cuaca, 

sebanyak 11 orang (30,56%) mengalami masalah pematang sawah rusak, 

sebanyak 10 orang (27,78%) mengalami masalah rusaknya struktur tanah dan 

cuaca, dan sebanyak 2 orang (5,56%) mengalami masalah sawah yang sulit 

dijangkau. 

1. Masalah Yang dihadapi oleh Pemilik Mesin 

a. Cuaca dan Mesin Cepat Rusak  

 Cuaca mempengaruhi kelancaran kegiatan proses pengoperasian mesin 

panen Combine Harvester ini menjadi masalah untuk petani pemilik mesin  

karena pada saat musim hujan mesin tersebut tidak dapat beroperasi dengan 

lancar. Apabila beroperasi maka padi yang masih dalam keadaan basah harus 

ditunggu sampai kering agar pada saat diblower dengan mesin panen tidak macet. 

pada saat musim hujan yang berlangsung lama maka mesin tidak bisa sama sekali 

beroperasi. 
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 Mesin yang cepat rusak juga menjadi masalah yang dihadapi petani 

pemilik mesin sehingga apabila mesin dalam keadaan rusak tidak bisa untuk 

disewakan sementara waktu. Dan apabila ada onderdil yang rusak harus dipesan 

ke luar daerah terlebih dahulu karena masih belum banyak aonderdil yang tersedia 

di took-toko yang menjual onderdil untuk mesin panen Combine Harvester ini. 

Tetapi kerusakannya sebanding dengan sewa mesin yang diterima. 

b. Lokasi Sawah yang Sulit dijangkau oleh mesin panen padi Combine 

Harvester 

 Masalah yang dihadapi oleh petani pemilik mesin lokasi sawah yang 

masih sulit untuk dijangkau. Sehingga petani yang memiliki sawah yang berada di 

tengah tidak dapat dilayani karena belum ada akses jalan untuk menuju lokasi 

pemanen. Walaupun petani pemilik mesin ada yang dapat melayani dengan lokasi 

sawah yang berada ditengah tersebut, tetapi harus mencari tanah kaplingan agar 

bisa menuju ke sawah yang ingin dituju. 

 

2. Masalah yang dihadapi Petani penyewa Mesin 

a. Cuaca 

 Cuaca salah satu masalah yang tidak dapat di prediksi oleh petani 

penyewa,   karena cuaca mempengaruhi kelancaran kegiatan proses pengoperasian 

mesin panen Combine Harvester. Apabila beroperasi maka padi yang masih 

dalam keadaan basah harus ditunggu sampai kering agar pada saat diblower 

dengan mesin panen tidak macet. pada saat musim hujan yang berlangsung lama 

maka mesin tidak bisa disewa sama sekali. Sehingga petani penyewa   akhirnya 

menggunakan tenaga kerja manusia yang masih ada disekitar daerah mereka 

maupun buruh yang ada di Lombok Tengah.  

b. Lokasi Sawah yang Sulit dijangkau oleh mesin panen padi Combine 

Harvester 

   Masalah yang dihadapi oleh petani penyewa adalah lokasi sawah yang 

masih sulit untuk dijangkau dengan mesin. Sehingga petani yang memiliki sawah 

yang berada di tengah tidak dapat dilayani karena belum ada akses jalan untuk 

menuju lokasi pemanen. Walaupun dapat dilayani dengan lokasi sawah yang 

berada ditengah tersebut, tetapi harus mencari tanah kaplingan agar bisa menuju 

ke sawah yang ingin dituju 

c.  Rusaknya Struktur Tanah 

 Sebanyak 10 orang petani penyewa mesin mengatakan bahwa dengan 

menggunakan mesin dapat merusak struktur tanah akibat dari roda mesin yang 

begitu berat dan membuat tanah menjadi keras sehingga petani mengeluarkan 

biaya yang cukup besar dalam pengolahan tanah selanjutnya. Dan dengan 

menunggu selama seminggu agar tanah dapat langsung dibajak. Untuk selanjutnya 

petani yang menanam jagung tidak menggunakan mesin panen mereka beralih 

untuk memanen dengan manal untuk mendapatkan produksi yang lebih banyak. 

Tetapi ada sebagian petani berpendapat walaupun menanam palawija setelah 
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penggunaan mesin hasil yang didapatkan lebih banyak juga tergantung dari jenis 

tanah yang berada di masing-masing daerah tersebut dan sesuai bagaimana 

caranya untuk melakukan pengolahan tanah yang baik.  

d. Pematang Sawah yang Rusak 

 Petani penyewa mesin mengatakan bahwa dengan menggunakan mesin 

Combine Harvester pematang sawah mereka rusak akibat saat mesin beroperasi 

tidak menggunakan tangga besi yang ada untuk melintas ke swah berikutnya, 

akibatnya petani menimbun kembali dengan lumpur yang ada di sekitar untuk 

memperbaiki kerusakan tersebut. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rata-rata pendapatan petani pemilik mesin dalam satu musim panen adalah 

sebesar Rp. 72.790.323. 

2. Rata-rata hasil produksi gabah yang diperoleh petani dengan menggunakan 

mesin panen padi Combine Harvester  sebanyak 60 ton per mesin dalam satu 

musim panen dan produksi gabah yang di produksi mesin panen Combine 

Harvester dengan manual memiliki beda sampai dengan 1 ton. Capaian 

produksi ini menggambarkan bahwa penggunaan mesin Combine Harvester 

dapat menekan kuantitas kehilangan gabah. 

3. Petani pemilik mesin mengatakan panen padi dengan Combine Harvester 

dalam satu musim panen efisien yang diindikasikan oleh R/C-ratio adalah 

sebesar 2,72. RC-ratio > 1, bahwa usaha mesin padi efisien untuk diusahakan. 

R/C-ratio sebesar 2,72 berarti setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.1000 

akan diperoleh penerimaan sebesar Rp.2.720. Sedangkan B/C-ratio 

menunjukkan bahwa usaha mesin Combine Harvester selama satu musim 

panen adalah sebesar 1,72. BC-ratio>1 bahwa usaha mesin padi efisien untuk 

diusahakan.  Selain itu petani penyewa mesin berpresepsi bahwa penggunaan 

mesin pemanen padi dengan Combine Harvester mempunyai nilai manfaat 

yaitu hemat biaya, pendapatan bertambah, ampas/sisa mudah dicacah dan 

dibiarkan menjadi pupuk, membantu atasi kekurangan tenaga kerja saat panen 

raya, gabah yang dihasilkan bersih dibandingkan yang manual, dan tidak ada 

lagi padi yang tercecer.  

4. Masalah yang dihadapi  responden  

1. Masalah Yang dihadapi oleh Pemilik Mesin 

Masalah yang dihadapi oleh pemilik mesin adalah cuaca, mesin cepat 

rusak dan sawah yang masih sulit dijangkau dengan mesin  

2. Masalah yang dihadapi Petani penyewa Mesin 
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Masalah yang dihadapi petani penyewa mesin adalah cuaca, sawah yang 

masih sulit dijangkau, rusaknya struktur tanah dan pematang sawah rusak. 

 

1.2.Saran  

1. Petani responden khususnya untuk petani pemilik mesin agar dapat membuat 

pembukuan sederhana untuk meningkatkan secara efisien dari penggunaan 

mesin tersebut. 

2. Petani untuk lebih bisa memanfaatkan alsintan yang diberikan pemerintah 

demi kemajuan pertanian berikutnya. 

3. Untuk pemerintah, diharapkan agar dapat memberikan mesin ke masing-

masing desa tidak hanya melalui kelompok tani yang ada didesa saja. Agar 

dapat dikelola oleh desa maupun koperasi yang ada didesa. 

4. Untuk mahasiswa untuk bisa melanjutkan penelitian ini dengan permasalahan 

yang berbeda. 
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