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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:

1. Macam dan Jenis Alat/Mesin Panen Padi

2. Faktor-faktor Penting2. Faktor-faktor Penting



4. Mesin mini Combine

Pemotongan, 

perontokan 

Pembersihan dan 

Pengarungan

Mesinnya : Mini Combine

Pengeringan dst



• Mesin panen mini combine bekerja pada sampai 
pengarungan gabah yang sudah lepas dari 
malainya, dan gabah ini sudah bersih dari 
kotoran dan gabah hampa. 

• Urutan yang dilakukan adalah memotong, 
merontok, membersihkan dan mengarungkan, 
sehingga gabahnya tinggal dibawa ketempat 
pengeringan untuk diturunkan kadar airnya pengeringan untuk diturunkan kadar airnya 
sampai pada kering giling. 

• Ukuran dari mesin combine ditentukan dari 
berapa lebar pemotongannya (jumlah jalur 
pemotongan). 

• Untuk mesin mini combine yang lebar 
pemotongan 4 jalur, tenaga motor 
penggeraknya sekitar 25 DK



Gambar 57. Mesin panen mini combine sedang
beroperasi memotong padi



Gambar 58. Dua jenis mesin mini combine 2 jalur

dan 4 jalur

Keterangan:

a. jari-jari pengait

b. pembuka jalan

c motor unit perontok dan 

pembersih

d tempat penampung gabah

e roda rantai



Perbedaan utama mesin mini combine dengan 
mesin reaper dalam bagian-bagian utamanya 
adalah 

• Mesin ini dilengkapi dengan mesin perontok 
gabah dan pembersih gabah. 

• Mesin ini tidak ada mekanisme tali pengikat. 
Karena batang padi yang terpotong langsung 
dibawa dan dijepit kebagian perontok, dimana 
gabah yang telah rontok diteruskan kebagian 
dibawa dan dijepit kebagian perontok, dimana 
gabah yang telah rontok diteruskan kebagian 
pembersih dengan sistem hembusan oleh kipas, 
sedang batang, daun dan gabah hampa dibuang 
ke atas permukaan tanah.

• Mesin mini combine roda yang digunakan 
adalah roda rantai (seperti kendaraan yang 
dimiliki Militer ”tank”)



5. Mesin Combine 

Pemotongan, 

Perontokan 

Pembersihan, 

Penampungan dalam 

Tangki

Mesin Combine yang 

Pengangkuta

n

Pemindahan  

ke alat angkut

Mesin Combine yang 

besar

Pengeringan

mesin pengering 

besar

Tempat 

Pengolahan 

Hasil

dst



Pada prinsipnya mesin combine ini sama dengan 
mesin mini combine, hanya yang berbeda 
adalah ukuranya yang besar dan beberapa 
konstruksi.

• Pada mesin combine gabah yang sudah bersih 
ditampung pada tempat penampung yang 
disebut tangki gabah yang isinya dapat 
menampung 3-5 ton gabah bersih. menampung 3-5 ton gabah bersih. 

• Lebar pemotongannya dapat berkisar antara 4-5 
meter dengan kapasitas kerja sekitar 2 sampai 4 
jam per hektar.



Gambar 59. Konstruksi bagian dalam mesin 
combine (A) dan gambar bagian muka 
dari mesin (B)

Keterangan:

a. Reel

b. Pisau pemotong

c Auger

d Konveyor kanvas

e Unit perontok

f. Unit pembersih/pemisah

g. Konveyor screw

h. Konveyor mangkuk

i. Tangki gabah



Bagian-bagian utama mesin dan fungsinya adalah 
sebagai berikut:

1. Reel : fungsinya menarik/mengait batang 
tanaman padi dari posisi tegak kearah pisau 
pemotong.

2. Auger dan konveyor kanvas : fungsinya 
mengumpulkan batang padi yang sudah mengumpulkan batang padi yang sudah 
terpotong kearah tengah dimana terdapat 
konveyor kanvas. Konveyor kanvas ini 
selanjutnya membawa padi ini ke bagian 
Perontokan (lihat Gambar 59 A dan B)



3. Silinder perontok :bagian ini fungsinya 

merontokkan (melepaskan) butiran gabah dari 

malainya gabah dari batang yang baru 

masuk. Gabah yang masih belum terpisah 

dari malainya yang masih terkumpul dari 

hasil penyaringan dibawa kembali oleh 

konveyor mangkok kebagian perontok untuk konveyor mangkok kebagian perontok untuk 

dirontokkan kembali.



4. Unit pembersih/pemisah : bagian ini 

berfungsi untuk membersihkan padi yang 

telah rontok dari potongan batang, daun, 

malai dan benda asing lainnya. Proses 

pemisahan dan pembersihan ini berlangsung 

beberapa tahap penayaringan dan penampian 

(lihat Gambar 59 A).(lihat Gambar 59 A).

5. Konveyor mangkok dan konveyor screw : 

konveyor mangkuk berfungsi membawa 

bahan (butiran gabah) ke bagian atas, 

sedangkan Konveyor screw membawa bahan 

(butiran gabah) dalam arah horizontal.



Faktor-faktor penting

Dalam mempertimbangkan kegiatan panenan 

perontokan padi, ada beberapa ciri dari padi 

dan faktor lingkungan yang penting dan perlu 

diperhatikan

1. Derajat kekuatan, panjang dan ketahanan dari 1. Derajat kekuatan, panjang dan ketahanan dari 

jerami. Ciri-ciri ini sangat mempengaruhi 

terhadap proses pemotongan dan pengiriman 

dengan alat konveyor

2. Varietas padi. Varietas padi yang mudah rontok 

merupakan masalah dalam hal panenan 

dengan mesin. 



3.  Ukuran, kadar air dan ketahanan  biji-bijian 

(contoh: gabah). Faktor ukuran biji-bijian 

menentukan ukuran lubang-lubang dari 

concave dari perontok, sedangakan kadar air 

besar pengaruhnya terhadap rendemen beras 

utuh

4.  Iklim. Musim hujan dan musim kering sangat 4.  Iklim. Musim hujan dan musim kering sangat 

mempengaruhi kadar air dari gabah dan jerami



5. Keadaan Lapang (sawah). Terutama dalam 
pemakaian mesin panen, kandungan air dari 
tanah perlu dipertimbangkan. 

6. Tingkat kemajuan wilayah dan sosial, yang 
berkaitan dengan penerapan alat dan mesin 
pertanian (mekanisasi pertanian) dan 
kemungkinan-kemungkinan pengenalan kemungkinan-kemungkinan pengenalan 
teknologi baru.



Sekian 

dan 

Terima kasih


