
Pertemuan ke-13

A.Tujuan Instruksional

1. Umum

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa

akan dapat menentukan jenis tenaga dan mesinakan dapat menentukan jenis tenaga dan mesin

peralatan yang layak untuk diterapkan di

bidang pertanian.

2. Khusus

Mahasiswa akan dapat menjelaskan jenis-jenis 

alat dan mesin yang dapat dipergunakan untuk 

pemanenan



B. Pokok Bahasan :

Alat dan Mesin Panen Padi

C. Sub Pokok Bahasan:  

Macam dan Jenis Alat/Mesin Panen Padi



ALAT DAN MESIN PANEN PADI

• Sejalan dengan perkembangan teknologi dan 

pemikiran-pemikiran manusia  dari jaman ke 

jaman, cara pemungutan hasil (panen) pertanian 

pun tahap demi tahap berkembang sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan

• Alat dan mesin panen terdiri dari banyak macam 

dan jenisnya yang digolongkan menurut jenis 

tanaman dan tenaga penggerak, juga menurut 

cara tradisional maupun semi-mekanis sampai 

yang modern



Macam dan Jenis Alat/Mesin Panen Padi

• Cara pemanenan padi dapat dibagi dua macam 

cara, yaitu cara tradisional dan cara mekanis.

• Dengan cara tradisional alat yang digunakan 

adalah ani-ani atau sabit.

• Sedangkan macam-macam alat/mesin tersebut, • Sedangkan macam-macam alat/mesin tersebut, 

terlebih dulu mengurutkan kegiatan-kegiatan 

yang terjadi sejak dari panen, kemudian 

pengumpulan/pengikatan, perontokan, 

pengeringan dan penggilingan.



1. Alat Panen Tradisional

Pemotongan

Macam alat:

ani-ani, sabit

Pengumpulan

Pengikatan atau 

pengeringan

Perontokan

Cara :

1 Di injak-injak

2 Dibanting

3 Dipukul

4 Dengan alat mesin   

perontok

Pemanen

Lepas panen

Lepas panen

Pem-berasan

Cara :

1 Di tumbuk

2 Mesin penggiling padi

perontok

Pengeringan

Cara :

1 Penjemuran

2 Mesin pengeringan 

gabah



• Alat ini sangat sederhana, yaitu ani-ani dan 
sabit yang digunakan dengan tenaga tangan. 

• Ani-ani dan sabit terdiri dari dua bagian utama, 
yaitu pisau dan kayu genggaman yang juga 
tempat meletaknya pisau hanya perbedaannya 
dalam bentuk

Kelemahan-kelemahan dari penggunaan alat ini 
adalah :adalah :

a.Kebutuhan tenaga orang per hektar banyak

b.Kehilangan gabah pada waktu panen relatif 
lebih tinggi dibandingkan dengan alat mekanis

c.Kenyamanan bekerja rendah

d.Kapasitas kerja rendah

e.Biaya panen perhektar relatif lebih tinggi



Sedangkan keuntungannya adalah :

a. Memberikan kesempatan kerja yang banyak 

kepada para buruh panen

b.Hasil pemotongan gabah dengan ani-ani ini 

lebih bersifat terpilih

c. Harga alat panen sangat murah, bisa dimiliki 

oleh setiap petanioleh setiap petani

Kapasitas kerja panen secara tradisional diukur 

dengan jumlah orang-jam yang dibutuhkan tiap 

hektar. Sebagai contoh panen dengan sabit, 

kebutuhan orang jam adalah 148 orang jam/Ha 

untuk memotong dan mengikat padi. 



Gambar 51. Bentuk alat panen padi tradisional 

ani-ani dan sabit



2. Mesin Reaper

Pemotongan

Pelemparan

Mesinnya:

Reaper

Pengumpulan

Pengikatan atau

pengarungan
Perontok dst



• Mesin reaper ini bekerjanya adalah mengait 

rumpun padi, kemudian memotong dan 

selanjutnya dilempar kesebelah kanan mesin 

diatas permukaan tanah. 

• Setiap lemparan terdiri dari 3-10 rumpun 

tanam padi tergantung dari jumlah alur 

pemotongan dari mesin. 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 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-• 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.



• Kelemahan dari penggunaan dari 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 meningkatbahan bakar yang terus meningkat



Keuntungan-keuntungannya adalah sebagai 

berikut :

a. Kapasitas kerjanya (jam/ha) tinggi

b. Hanya membutuhkan 2-3 orang untuk panen 

dalam 1 hektar

c. Biaya panen per hektar relatif lebih rendah 

dibandingkan dengan cara tradisional.dibandingkan dengan cara tradisional.

d. Kehilangan gabah di sawah relatif lebih rendah 

bagi varietas padi yang sukar rontok.

e. Dapat dimiliki kelompok tani secara koperasi.



Bagian-bagian utama mesin reaper adalah :

a. Motor bakar :

Jenis motor bakar yang digunakan biasanya

motor bakar bensin karena kebutuhan

tenaganya tidak terlalu besar, yaitu 3-5 Daya

kuda.kuda.

b. Tangan Pengait :

Tangan pengait bekerja secara otomatis,

fungsinya adalah untuk mengait/menarik

batang padi kearah pisau pemotong.



c. Pisau pemotong :

Pisau pemotong pada umumnya berupa pisau 

berputar dan berbentuk lingakaran dimana 

tepinya bergerigi (seperti gergaji) tajam.

Penajaman pisau dilakukan bila sudah bekerja 

sekitar 300-600 jam kerja memotong.

d. Pelempar otomatis :d. Pelempar otomatis :

Bagian ini tugasnya melempar sejumlah padi 

yang terpotong dari tempat pengumpulan. 

Proses pelemparan berjalan secara otomatis 

setelah padi yang terpotong terkumpul pada 

ukuran tertentu.

e. Roda



Gambar 52. Mesin reaper dengan bagian-
bagiannya

Keterangan:

1 bagian kendali

2 tempat masukan rumpun padi

3 pisau pemotong sistem putar

4 rumpun padi sudah terpotong 

yang akan dilempar 



3. Mesin Binder

Pemotongan 

Pengikatan

Pelemparan

Mesinnya:

Binder

Pengumpulan 

yang sudah 

terikat
Perontok dst



• Prinsip kerja mesin binder lebih tinggi sedikit 
dari mesin reaper. 

• Mesin  binder bekerja selain memotong padi, 
juga mengikat dan selanjutnya melempar.

• Kapasitas kerjanya lebih tinggi dari reaper. 
Mesin binder dengan pemotongan satu jalur  
(motor 3,5 DK) mampu mengerjakan panen 10-(motor 3,5 DK) mampu mengerjakan panen 10-
20 jam tiap hektar. 

• Lebar jalur  pemotongan 2 jalur dan tenaga 5 
DK, kapasitas kerjanya 5-10 jam tiap hektar. 
Mesin lain yang bertenaga 12 DK dan lebar 
pemotongan 1,27 m, memerlukan waktu 
sebanyak 4 jam untuk ukuran petakan 180 x 
25 m (= 0,45 hektar).



Gambar 53. Dua jenis mesin binder dengan 
bagian utamanya

Keterangan:

apisau pemotong

bjari-jari pengait

ctali pengikat otomatis

dmotor penggerak

epembuka jalan



Gambar 54. Beberapa bagian utama dari mesin
binder 3 jalur pemotong



Gambar 55. Sebuah mesin binder yang sedang

beroperasi



Bagian-bagian utama dari mesin binder 
adalah:

a. Motor bakar :

Motor bakar ini berfungsi sebagai tenaga 
penggerak dari keseluruhan mekanisme 
mesin. Besarnya tergantung dari besar-
kecilnya mesin Binder, misalnya untuk kecilnya mesin Binder, misalnya untuk 
yang lebar pemotongannya satu jalur 
hanya bertenga 3,5 Dk dengan bahan 
bakar bensin. Jenis lainya yang lebih besar 
dengan lebar pemotongan 1,27 meter, 
tenaga motornya 12 DK dari jenis Diesel 
(bahan bakar solar).



b. Pisau Pemotong :

Bentuk pisau pemotong pada mesin Binder 

kebanyakan berbentuk pisau dari mesin cukur 

rambut. Pisau ini terdiri dari pisau, kedudukan 

pisau, guard untuk pisau (Gambar 56). Bagian 

yang disebut guard bersifat diam sedangkan yang disebut guard bersifat diam sedangkan 

pisau bergerak secara horizontal. Panjang dari 

pisau pemotong tergantung dari kebutuhan 

leabar pemotongan yang diinginkan. Pisau 

pemotong perlu dibersihkan dan ditajamkan 

setiap setelah 500-1000 jam kerja memotong.



Gambar 56. Bentuk pisau pemotong pada mesin
panen binder dan combine

Keterangan;

aPisau

bGuard pisau

cKedudukan pisau pemotong



c. Jari Penarik : 

Jari-jari penarik ini bertugas untuk mengait 
dan menarik batang  padi kearah pisau 
pemotong. Bagian ini dibantu oleh bagian  
perintis pembuka jalan diantara rumpun-
rumpun padi sehingga membantu 
pengumpulan batang padi kearah pisau 
pemotong.pemotong.

d. Tempat Pengumpulan :

Tempat pengumpulan dibuat untuk 
menampung batang padi yang sudah terpotong. 
Padi yang sudah terpotong dibawa oleh pita 
penjepit dan kemudian dikumpulkan pada 
tempat ini, sampai pada jumlah tertentu.



e. Tali Pengikat dan Tangan Penolak : 

Setelah padi yang terpotong terkumpul 
mencapai jumlah yang tertentu (ukuran sudah 
ditetapkan dari pabrik), maka secara otomatis 
tali mengikat dan tali diputus kemudian ikatan 
tersebut ditolak oleh tangan penolak. Tangan 
penolak bertugas menolak/melempar ikatan-penolak bertugas menolak/melempar ikatan-
ikatan padi kepermukaan tanah. Dengan 
demikian dalam panenan ini akan terlihat 
ikatan-ikatan padi diatas tanah secara teratur 
yang selanjutnya tinggal mengumpulkan dan 
mengangkut untuk dirontok.

f. Roda



Pokok bahasan yang akan di sampaikan pada 

pertemuan ke-14 adalah : 

Alat dan Mesin Panen Padi

Sub pokok bahasan:

1. Jenis Alat/Mesin Panen Padi1. Jenis Alat/Mesin Panen Padi

2. Faktor-faktor Penting

Sampai Jumpa Minggu Depan


