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Abstrak 

Survei telah dilakukan untuk menilai kinerja ekonomi dari tiga tipe hand traktor yang dikelola oleh Usaha 

Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sebanyak 22 bajak rotary, 11 bajak singkal, dan 

27 hidro tiller yang dikelola 20 kelompok UPJA di 7 kecamatan di Kabupaten Kampar telah dipilih secara sengaja 

(purposive) dan diinvestigasi. Manajer, operator dan mekanik dari setiap kelompok UPJA tersebut telah diwawancarai 

untuk mengumpulkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hidro tiller menunjukkan kinerja ekonomi yang 

terbaik dengan biaya operational yang terendah dan memberikan keuntungan teringgi. Untuk mencapai kondisi break-

even, hidro tiller membutuhkan hasil kerja musiman hanya 4,07 ha, dibandingkan dengan bajak rotary dan bajak singkal 

yang masing-masing memerlukan 5.14 and 4.29 ha per musim.  Hasil tersebut menyarankan untuk memilih hidro tiller 

untuk digunakan untuk membajak sawah karena lebih ekonomis, menguntungkan dan cepat mencapai kondisi break-

even. 

Kata kunci: Kinerja ekonomi, hand traktor, bajak rotary, bajak singkal, hidro tiller, UPJA 

Abstract 

A field survey was conducted to compare the economic performance of three types of power tillers for tillage 

operations in the Kampar Region of Riau Province in Indonesia. A total of 22 rotary tillers, 11 moldboard plows, and 

27 hydro tillers were purposively selected from seven districts in the region. The managers, custom operators, and 

mechanics of these machines were interviewed in 2012 and 2013 to collect primary data. The results showed that hydro 

tillers were the best in terms of their working performance, operational cost savings, and profitability. These machines 

must be employed for only 3.07 ha/season for operators to break even. For these reasons, it is suggested that farmers 

would benefit most by choosing hydro tillers for tillage operations.  
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I. PENDAHULUAN 

Pengolahan lahan merupakan aktivitas pertanian 

yang membutuhkan tenaga dan biaya terbesar dalam 

proses produksi padi. Keberhasilan dalam pengolahan 

tanah sangat tergantung pada tipe alat dan mesin pertanian 

yang digunakan. Mesin pertanian yang digunakan 

khususnya bagi pertani kecil harus cocok dengan kondisi 

spesifik lokasi, sederhana, mudah dioperasikan dan 

dirawat, dapat diandalkan dan lebih murah [1]. Kondisi 

lokal yang spesifik tersebut mencakup kondisi lahan, 

sistem pertanian, skala produksi, tingkat ekonomi dan 

pengu- asaan teknik penggunaan mesin. 

Dalam pemilihan mesin pertanian, ukuran (tipe) 

atau kapasitas merupakan variabel yang selalu menjadi 

pertimbang- an untuk menghasilkan kinerja yang baik dan 

mengantisipasi biaya [2]. Dalam usahatani kecil, tipe 

traktor kecil (hand traktor) sangat umum digunakan untuk 

mengerjakan pengolah- an tanah.  Ini disebabkan traktor 

kecil lebih terjangkau (lebih murah) sehingga mudah 

diakses oleh sebagian besar petani kecil. Keberadaan 

traktor tersebut memberi peluang kepada petani untuk 

memperbaiki produktivitas dan mengurangi kelelahan 

kerja [3].  Selanjutnya, pemilihan mesin pertanian yang 

tepat dan sesuai (kondisi social ekonomi petani) adalah 

penting untuk mengurangi secara signifikan biaya 

kepemilikan dan operasional mesin pertanian 

bersangkutan [4]. Dalam prakteknya, traktor yang 

digunakan harus mampu dibeli dan memberikan manfaat 

yang besar kepada petani kecil.  

Salah stu traktor kecil yang sangat popuer 

digunakan petani padi adalah hand traktor (power tillers). 

Hand traktor biasanya digunakan di Negara-negara 

berkembang untuk pengolahan lahan dalam kondisi 

kering dan basah and secara spesifik cocok untuk 

usahatani lahan kecil [5]. Konsekuensi penggunaan hand 

traktor telah dilaporkan [6] dan dampaknya terhadap 

produktivitas dan kesempatan kerja telah terungkap 

diungkap [7].   

In Riau Provinsi, hand traktor telah didistribusikan 

secara luas ke areal tanaman padi dan sebagian besar 

digunakan oleh petani kecil untuk mengolah lahan sawah. 

Tiga tipe hand traktor yang sangat popler digunakan di 

kalangan petani kecil adalah bajak rotary, bajak singkal 

dan hidro tiller. Perbedaan mendasar ke tiga type hand 

traktor ini adalah pada alat bajak yang digunakan yang 

akan menyebabkan perbedaan kinerja ekonomi dari 

masing-maing mesin. Sebagian besar hand traktor terebut 

di kelola oleh kelompok usaha pelayanan jasa alsintan 

(UPJA) yang merupakan kelompok tani yang menye- 

diakan jasa pengolahan tanah dan beroientasi bisnis. 

Paper ini bertujuan untuk membandingkan kinerja 

ekonomi dari tiga tipe hand traktor yang digunakan petani 

padi di Kabupaten Kampar.  
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II. MATERIALS AND METHODS 

Penelitian ini telah dilakukan dengan 

menggunakan metode survey yang dilakukan di 7 

kecamatan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada 

musim tanam besar (musim penghujan) yaitu pada bulan 

September sampai Desember tahun 2012. Musim tanam 

tersebut merupakan musim tanam utama di Kabupaten 

Kampar dimana hampir 100% lahan sawah petani 

ditanami degan tanaman padi. Hal ini disebab- kan 

ketersediaan air yang cukup untuk persiapan (pengolahan) 

lahan dan pertumbuhan tanaman padi. Data dikumpulkan 

dari 22 bajak rotary, 27 hidro tiller dan 11 bajak singkal 

yang maing-masing dipilih secara sengaja dari 20 

kelompok tani. Hand traktor yang dipilih harus masih 

digunakan secara aktif untuk melayani permintaan jasa 

pengolahan tanah di bawah pengelolaan kelompok UPJA.  

Data primer dan sekunder telah digunakan dalam 

penelitian ini. Data primer dikumpulkan melalui 

wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data primer 

yang dikumpulkan terdiri dari type mesin, umur mesin, 

hasil kerja harian dan musiman, upah operator, 

penggunaan bahan bakar dan pelumas, dan biaya 

perbaikan dan perawatan mesin. Sedangkan data sekunder 

dikumpulkan dari instansi terkait seperti Badan Pusat 

Statistik dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten 

Kampar dan Provinsi Riau. 

Data dianalisis dengan menggunakan statistik 

seder- hana yang mengcakup presentase, rata-rata dan 

analisis varian.  Analisis varian (ANOVA) digunakan 

untuk menguji perbedaan kinerja ekonomi diantara hand 

traktor. Kemudin perhitungan sederhana telah digunakan 

juga untuk menentukan biaya, pendapatan, keuntungan 

dan break-even point. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

A. Kinerja hand traktor 

Tiga jenis hand traktor yang telah diinvestigasi 

adalah bajak rotary, bajak singkal dan hidro tiller 

(Gambar 1). Perbedaan umum diantara ketiga tpe hand 

traktor tersebut adalah pada roda, bajak, bodi dan cara 

kerjanya. Secara khusus, bajak rotary digunakan untuk 

membajak tanah pertama dan kedua sekali gus, sementara 

bajak singkal memerlukan dua tahap yaitu bajak pertama 

(menyingkal) dan kedua (melumpurkan). Sedangkan 

hidro tiller hanya bisa digunakan ketika air cukup tersedia 

dan pekerjaan membajak dapat dilakukan hanya satu 

tahap saja. 

 

Jumlah hari tersedia untuk mengerjakan 

pengolahan tanah di survey area lebih kurang satu bulan. 

Terbatsnya ketersediaan hari untuk pengolahan tanah 

disebabkan penundaan awal musim tanam akibat 

menunggu hujan turun. Perlu dicatat bahwa perubahan 

iklim yang terjadi sekarang ini telah menyebabkan 

semakin sulitnya untuk menetapkan awal musim tanam 

padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hari 

kerja musiman untuk pengolahan tanah kurang dari satu 

bulan dan bervariasi diantara ketiga tipe hand traktor. 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa hari kerja terpanjang 

pengolahan tanah adalah 22,82 hari untuk bajak rotary 

dan terpendek adalah 19,67 hari untuk hidro tiller, 

sementra bajak singkal bekerja sekitar 20,45 hari kerja per 

musim. 

Table 1. Kinerja Lapang Tiga Tipe Hand Haktor 

Kinerja parameter Bajak rotary Bajak singkal Hydro tiller 

Hari kerja per 

musim (day/MT) 
22.82 20.45 19.67 

Jam kerja per 

hektar (h/ha) 

20.95 

(8) 

23.26 

(16) 

18.86 

(14) 

Hasil kerja per 
hari (ha/day) 

0.36 0.32 0.40 

Hari kerja per 

hektar (day/ha) 
2.77 3.13 2.49 

Hasil kerja per 
musim (ha/MT) 

10.14 8.32 8.63 

Catatan: angka dalam kurung adalah kinerja maksimum   
yang dapat dicapai oleh setiap mesin. 

Tabel 1 juga mengindikasikan bahwa hidro tiller 

menunjukkan kinerja terbaik dalam jam kerja per hektar 

(18,86 j/ha), hasil kerja per hari (0,40 ha/h) dan hari kerja 

per hektar  (2,49 h/ha). Namun demikian, jam kerja per 

hektar yang dicapai untuk ketiga tipe hand traktor tersebut 

masih di bawah maksimum kapasitas yang dapat dicapai, 

yaitu 8 j/ha untuk bajak rotary, 16 jam/ha untuk bajak 

singkal dan 14 jam/ha untuk hidro tiller.  Hasil jam kerja 

per hektar untuk bajak singkal di daerah penelitian 

tersebut lebih lama diban- dingkan dengan yang 

ditemukan sebelumnya di Kecamatan Bunga Raya 

Kabupaten Siak yaitu rata-rata 22,5 j/ha [8]. Analisis 

varian menunjukkan bahwa hari kerja per musim dan jam 

kerja per hektar tidak signifikan diantara ketiga tipe hand 

traktor tersebut (p > 0,05).  

Selanjutnya, bajak rotary memperlihatkan hasil 

kerja musiman yang tertinggi dengan rata-rata mencapai 

10,14 ha, kemudian diikuti oleh hidro tiller (8,63 ha) dan 

bajak singkal (8,32 ha). Disamping dipengaruhi oleh 

kinerja lapang, hasil kerja ketiga tipe hand traktor tersebut 

dipengaruhi oleh jumlah kontrak, ketersediaan waktu 

operator, frekuensi kerusakan mesin, dan kondisi lahan 

sawah. Wawancara dengan operator mengungkapkan 

bahwa kondisi lahan sawah seperti ketersediaan (pasokan) 

air, kondisi gulma, dan sebagainya mempengaruhi secara 

signifikan pada hasil kerja musiman, disamping tipe 

mesin yang digunakan. Namun demikian, hasil kerja 

musiman tidak berbeda nyata diantara ketiga tipe hand 

traktor (P > 0.05). 
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B. Biaya operasional hand traktor 

Biaya operasional hand traktor dihitung dalam 

hektar dan terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. 

Biaya tetap yang dihitung dalam penelitian ini hanya 

terdiri dari biaya penyusutan (depreciation) dan bunga 

modal (interest on investment). Walaupun biaya 

penyusutan diprediksi dengan berbagai cara [2], tetapi 

metode garis lurus telah digunakan karena lebih realistis 

dan sederhana [9]. Penyusutan diestimasi dengan cara: 

harga beli dikurangi dengan nilai sisa dan kemudian 

dibagi dengan masa pakai (dalam penelitian ini selama 5 

tahun).  Nilai sisa diasumsikan 10% dari harga jual mesn. 

Bunga modal diestimasi setengah dari harga jual 

ditambah nilai sisa dikali 6% tingkat bunga bank yang 

berlaku. Untu menentukan biaya tetap per hektar, biaya 

tetap per tahun dibagi hasil kerja per musim.  Kemudian 

biaya variabel mencakup semua pengeluaran untuk 

membeli bahan bakar, oli dan pelumas lainnya, biaya 

perbaikan dan perawatan mesin dan upah operator. Biaya 

perbaikan mencakup biaya suku cadang dan upah servis 

yang diperlukan [10].  Secara khusus, upah operator di 

daerah survei dihitung dari setengah dari total penerimaan 

dikurang biaya operasional mesin. 

Rata-rata biaya tetap per hektar bervariasi diantara 

ke tiga hand traktor. Tabel 2 menunjukkan bahwa biaya 

tetap tertinggi adalah sebesar Rp. 446,33 ribu/ha untuk 

bajak singkal, dan kemudian diikuti bajak rotary sebesar 

Rp 433,26 ribu/ha dan hidro tiller sebesar Rp. 22,19 

ribu/ha. Lebih rendahnya biaya tetap pada hidro tiller 

disebabkan relatif rendahnya harga beli dari mesin 

tersebut. 

Variasi biaya juga ditemukan pada rata-rata biaya 

variabel. Hidro tiller memerlukan biaya variabel tertinggi 

yang mencapai Rp 481,07 ribu/ha dan kemudian diikuti 

oleh bajak singkal dan bajak rotary yang masing-masing 

mencapai Rp 412,64 ribu/ha dan Rp. 406,18 ribu/ha. 

Biaya tetap akan menurun sebagai hasil kerja musiman 

atau tahunan meningkat, sebaliknya biaya variabel akan 

meningkat secara proporsional dengan meingkatnya hasil 

kerja musiman atau tahunan [9]. 

Total biaya juga bervariasi diantara ke tiga hand 

traktor dan memberikan kontribusi berkisar dari 67% 

untuk hidro tiller sampai dengan 78% untuk bajak 

singkal. Rata-rata biaya tertinggi dijumpai pada bajak 

singkal Rp. 858,97 ribu/ha, kemudian diikuti bajak rotary 

(Rp. 839,46 ribu/ha) dan hidro tiller (Rp. 701,26 ribu/ha). 

Hasil analisis varian mengkonfir- masi bahwa tidak ada 

perbedaan signifikan rata-rata biaya tetap per hektar 

diantara ketiga tipe hand traktor, akan tetapi perbedaan 

signifikan terdapat pada rata-rata biaya variabel dan total 

biaya per hektar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribusi masing-masing biaya untuk tiga tipe 

hand traktor ditunjukkan pada Gambar 2.  Upah operator 

membe-  rikan contribusi yang terbesar terhadap total 

biaya berkisar dari 29% untuk bajak singkal sampai 50% 

untuk hidro tiller.  Biaya penyusutan menempati urutan 

kedua yang berkisar dari 26% untuk hidro tiller sampai 

44% untuk bajak rotary dan singkal. Sedangkan biaya 

perbaikan dan perawatan mem- berikan kontribusi yang 

relatif kecil berkisar dari 4% untuk bajak rotary sampai 

dengan 7% untuk bajak singkal. Relatif rendahnya biaya 

tersebut menggambarkan semakin baiknya control atas 

mesin. Sedangkan contribusi yang terkecil adalah biaya 

oli yang hanya berkisar dari 2% untuk bajak rotary 

sampai 3% untuk bajak singkal dan hidro tiller.   

C. Penerimaan dan Keuntungan 

Penerimaan per hektar yang diperoleh sama 

dengan sewa mesin (custom rate). Rata-rata total 

penerimaan sedikit bervariasi diantara ketiga tipe hand 

traktor dengan tipe yang sama. Ini disebabkan sewa mesin 

sangat ditentukan oleh kondisi lahan, seperti keberadaan 

gulma, pasokan air, jarak lahan dari mesin senter, dan 

lain-lain. Sebagai ditunjukkan oleh Tabel 2, rata-rata 

penerimaan tertinggi adalah sebesar Rp. 1.122,73 ribu/ha 

untuk bajak rotary, kemudian diikuti oleh bajak singkal 

(Rp. 1.104,55 ribu/ha) and hidro tiller (Rp. 1.050 ribu/ha). 

Analisis varian menunjukkan bahwa rata-rata total 

penerimaan per hektar tidak berbeda secara signifikan di 

antara ketiga tipe hand traktor (p > 0,05). 
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Table 2. Total biaya, penerimaan, keuntungan dan break-

even (ribuan rupiah) 

Uraian Bajak rotary Bajak Singkal Hidro tiller 

Nilai % Nilai % Nilai % 

Total biaya* 839,46 5 58,97 8 01,26 67 

Biaya tetap 433,28  46,33  20,19  

Biaya var.* 406,18  412,64  481,07 

 

 

Penerimaan 1.122,73  1.104,55  1.050,00  

Keuntungan 283,27 25 245,58 22 348,74 33 

BEP (ha) 5,14  4,29  3,07  

Note: * Significant difference at the 5% probability level 

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata profit per musim 

per hektar bervariasi di antara ketiga tipe hand traktor dan 

hidro tiller mempunyai profit tertinggi. Rata-rata 

keuntungn yang dihitung dengan mengurangi total biaya 

dari total penerimaan diperoleh sebesar Rp. 283,27 

ribu/ha for bajak rotary, Rp. 245,56 ribu/ha untuk bajak 

singkal and Rp. 348,74 ribu/ha untuk hidro tiller dengan 

contribusi masing-masing 25%, 22%, dan 33% terhadap 

total penerimaan. Hasil analisis varian mengindikasikan 

bahwa rata-rata profit per hektar berbeda secara signifikan 

di antara ketiga tipe hand traktor (p ≤ 0.05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin besar hasil kerja musiman 

semakin besar profit yang diperoleh. Hal ini disebabkan 

biaya akan menjadi kecil dengan semakin besarnya hasil 

kerja musiman terutama biaya tetap. Kemudian, 

perbedaan keuntungan di antara ketiga tipe hand traktor 

menggambarkan perbedaan efisiensi diantara hand 

traktor.  

D. Break-Even Point 

Break-even point (BEP) digunakann untuk 

menentukan kapan sebuah mesin perlu bekerja per musim 

untuk mencapai titik pulang pokok (impas). BEP per area 

per musim dapat dihitung dengan membagi biaya tetap 

per musim dengan perbedaan upah operator dan rata-rata 

biaya variabel per hektar [9].  Berdasarkan perhitungan 

tersebut, hidro tiller dapat mencapai break-even lebih 

cepat dengan kerja per musim hanya 3,07 ha.  Sementara 

bajak rotary dan bajak singkal baru dapat mencapai break-

even dengan kerja per musim masing-masing sekitar 5,14 

ha dan 4,29 ha. Angka ini berarti bahwa ketiga tipe hand 

traktor tersebut harus bekerja melebihi angka break-even 

tersebut untuk memperoleh keuntungan. Analisis varian 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat 

signifikan nilai break-even area diantara ketiga tipe hand 

traktor (p ≤ 0.001). 

 

VI. KESIMPULAN 

Hidro tiller mempunyai kinerja terbaik untuk jam 

kerja per hektar (18.86 j/ha), hasil kerja per hari (0.40 

ha/hari) dan hari kerja per hektar (2.49 hari/ha), walaupun 

hail kerja ini tidak berbeda secara signifikan di antara 

ketiga tipe hand traktor. Biaya menyusutan dan upah 

operator memberikan contribusi yang sifnifikan untuk 

ketiga tipe hnd traktor. Hidro tiller mempunyai biaya 

terendah dan keuntungan tertinggi, yaitu rata-rata sebesar 

Rp. 701.26 ribu/ha dan Rp. 348.74 ribu/ha. Perbedaan 

yang signifikan ditemukan pada rata-rata biaya total dan 

keuntungan per hektar diantara ketiga tipe hand traktor, 

Selanjutnya, hidro tiller memerlukan 3,07 ha per musim 

untuk mencapai break-even dan lebih cepat diban- 

dingkan dengan bajak rotary (5,14 ha) dan bajak singkal 

(4,29 ha) untuk Riau kondisi. Break-even point ini 

berbeda secara signifikan diantara ketiga tipe hand 

traktor. Hasil ini menyarankan kepada petani untuk 

menggunakan hidro tiller untuk mengerjakan pengolahan 

tanah sebab mesin ini memberikan kinerja yang lebih 

baik, lebih ekonomi dan cepat mencapai titik impas. 
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