


LATAR BELAKANG

• Sistem dan ALSIN Pertanian Ideal : 

– Kondisi Cuaca?

– Kapasitas Kerja?

– Luas Lahan?

– Jumlah Tenaga Kerja?

– dll …

• Kriteria apa yang digunakan untuk memilih ALSIN 
Pertanian yang optimal ?



Performansi Mesin

• Implemen pengolahan tanah tidak hanya harus
dapat mengolah tanah tetapi juga harus menjaga
kelembaban tanah, menghancurkan bibit-bibit
gulma, dan meminimalkan potensi erosi tanah. 



• Mesin penanam benih dan bibit tidak hanya harus
menempatkan populasi benih/bibit secara konsisten
tetapi juga tepat dalam mengaplikasikan pestisida
dan pupuk. 

Performansi Mesin



• Alat pemanen tanaman harus dapat memanen
secara bersih, dengan kerusakan hasil dan susut
panen yang minim.

Performansi Mesin



• Performansi mesin tergantung dari:
– skill operator, atau
– kondisi cuaca dan lahan. 

• Perbedaan diantara alsintan yang digunakan 
dapat dievaluasi melalui :
– Percobaan di lahan, 
– Laporan hasil penelitian,
– Pengalaman pribadi pengguna mesin.

Performansi Mesin



Biaya ALSINTAN

1. Biaya Kepemilikan (Ownership Costs)
– Biaya kepemilikan mesin terdiri dari biaya penyusutan mesin, 

bunga investasi, pajak, asuransi, biaya garasi. 

2. Biaya operasional (Operating Costs )
– Biaa operasional terdiri dari bahan bakar, pelumas, dan perbaikan

atau maintenance. 

3. Biaya tenaga kerja (Labor Cost )
– Kapasitas kerja yang meningkat akan mengurangi jam kerja yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan lahan.Hal ini
berkaitan dengan jumlah tenaga kerja dan upah/gaji yang 
diberikan kepada pekerja. 

4. Biaya berbasis waktu (Timeliness Costs) 
– Dalam beberapa kasus, hasil produksi tanaman dan kualitasnya

tergantung dari tanggal penanaman dan tanggal pemanenan. 

Total Machinery Costs =Ownership Costs +Operating Costs 
+Labor Cost +Timeliness Costs



Biaya ALSINTAN



• Luas Lahan (Number of Crop Acres)

• Ketersediaan tenaga kerja (Labor Supply)

• Pengolahan Lahan (Tillage Practices)

• Diversifikasi tanaman (Crop Mix)

• Cuaca (Weather)

• Menejemen resiko (Risk Management)

Beberapa Faktor yang 
mempengaruhi Ukuran ALSINTAN



• Salah satu cara untuk mengukur kapasitas
ALSINTAN adalah melalui jumlah hari kerja yang 
diperlukan untuk menyelesaikan operasi di lahan. 

• Hal tersebut tergantung dari: 
– Jumlah luas lahan (the number of crop acres),

– Hasil operasi ALSINTAN (machinery operations 
performed), 

– Ukuran ALSINTAN yang digunakan (size of the 
machinery in use), 

– Ketersediaan tenaga kerja (availability of labor).

seberapa besar seharusnya ALSINTAN tersebut? 



6. Kapasitas Kerja di Lahan
(Work Capacity / Field Capacity)

• Rumus :

• Contoh : 

– assume a 24-foot tandem disk can be pulled at 6 miles per 
hour with a field efficiency of 80%.

– Its estimated field capacity is:

8.251

 (%) efficiency field x (mph) speed x (ft)width 
  (A/hr)capacity  field 

24 ft x 6 mph x 80% 
field capacity  14

8.251
acres per hour 

Kapasitas Kerja di Lahan
(Work Capacity / Field Capacity)



• Rumus untuk menentukan kapasitas kerja dengan hari kerja 
tertentu :

• For example, 

– Untuk memanen jagung seluas 900 acres dalam 20 hari 
kerja (12 hours per day), 

– Kapasitas Kerja yang diperlukan:

day)per   timefieldof hours x available (days

cover  toacres
 neededcapacity  field 

900 acres
field capacity needed 3.75 acres/hours

(20 days x 12 hours/day)
 



• Minimum lebar implemen yang digunakan dapat dihitung dengan
menggunakan :

• Contoh, sebuah alat beroperasi pada kecepatan 3 miles per hour 
dengan 70 % field efficiency, lebar implemen minimum (minimum 
width)yang diperlukan:

•

8.25x
width 

speed x field efficiency

field capacity


8.25x3.75 s/hour
width 14.7feet

3.0 miles/hour x 70%

acre
 



7. Penyesuaian Tractor Power and Ukuran
Implemen

• Implemen pengolahan lahan, penanaman, dan pemanenan, 
ukuran ALSINTAN yang digunakan, sering terbatas oleh
ukuran traktor yang tersedia.

• Tenaga (horsepower) yang diperlukan untuk menarik
implemen tergantung dari lebar implemen, kebutuhan gaya
penarikan, dan kondisi tanah. 

• Rumus umum yang sering digunakan untuk memperkirakan
tenaga yang diukur dari power take-off (PTO) adalah:

375

factor  soil x (lb./ft.)draft  x (mph) speed x (feet)width 
 hp PTO 

Penyesuaian Tractor Power and Ukuran
Implemen





8. Perkiraan Jumlah Hari Kerja Yang 
Diperlukan

• Soil factors :

• Contoh, a 24-foot tandem disk ditarik pada kecepatan 6.0 mph di lahan 
dengan jenis tanah firm soil dengan kebutuhan penarikan 200 pounds per 
foot of width akan membutuhkan tenaga PTO sebesar :

Perkiraan kebutuhan penarikan 

untuk berbagai jenis implemen

2WD 4WOA 4WD

firm soil 1.64 1.54 1.52

tilled soil 1.75 1.61 1.56

sandy or soft soil 2.13 1.82 1.67

Perkiraan Jumlah Hari Kerja Yang 
Diperlukan



• Jawaban :

• Untuk beberapa jenis implemen, lebar dan kebutuhan penarikan
implemen diukur dalam bentuk jumlah gigi, kaki-kaki, atau baris.

24 feet x 6 mph x 200 lb./ft.) x 1.52 
PTO hp 

375

PTO hp 115 PTO HP









Cultivator

Rotary hoe

Rotavator

Sweep cultivator

Sub-Soiler



Comparation among Seedbed 
Preparation Equipments



KESELAMATAN KERJA



PENDAHULUAN

Tidak seorang manusiapun yang 
menginginkan terjadinya suatu 
kecelakaan menimpa dirinya apalagi 
sampai menyebabkan cedera.

Sikap dan tindakan demi keselamatan kerja 
dengan jalan mencegah terjadinya 
kecelakaan pada waktu bekerja di ruang 
kerja atau bengkel atau di lapangan kerja 
pada umumnya adalah suatu keharusan. 



PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG 
KESELAMATAN KERJA

 Tidak seorangpun di dunia ini yang ingin 
mengalami kecelakaan. Karena itu keselamatan 
kerja bersifat umum dan ditujukan untuk 
keselamatan seluruh umat manusia

 Hal ini terbukti dengan diadakannya 
International Safety Conference di Roma (1955) 
yang diikuti oleh 27 negara. Sedang pada tahun 
1958 di Brussels, Belgia diikuti oleh 51 negara

 Keselamatan kerja mempunyai fungsi mencegah 
kecelakaan di tempat tenaga kerja melakukan 
pekerjaan.

Sejarah



FALSAFAH KESELAMATAN KERJA

Arti dan tujuan keselamatan kerja dapat 
diterangkan dalam perumusan sebagai 
berikut :
Menjamin keadaan, keutuhan dan 
kesempurnaan baik jasmaniah maupun 
rohaniah MANUSIA serta HASIL KARYA dan 
BUDAYA nya, tertuju kepada 
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT pada 
umumnya dan manusia pada khususnya



SASARAN
1. Mencegah terjadinya kecelakaan
2. Mencegah timbulnya penyakit akibat

pekerjaan
3. Mencegah/mengurangi kematian
4. Mencegah/mengurangi cacat tetap
5. Mengamankan material, konstruksi, 

pemakaian, pemeliharaan bangunan-
bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, 
pesawat-pesawat, instalasi dsb

6. Meningkatkan produktifitas kerja tanpa
memeras tenaga kerja dan menjamin
kehidupan produktifnya



7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, 

modal, alat dan sumber produktif lainnya

sewaktu kerja dsb

8. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, 

nyaman dan aman sehingga dapat

menimbulkan kegembiraan semangat kerja

9. Memperlancar, meningkatkan dan

mengamankan produksi, industri serta

pembangunan



ALAT-ALAT KESELAMATAN KERJA

1. Alat-alat pelindung Anggota badan
2.Alat untuk bahaya kebakaran
3.Alat tanda bahaya



Chains and Sprockets

Rollers Flywheels and Belts

WHAT ARE 

SOME 

THINGS 

THAT 

MOVE?



If it moves, pay attention!

Back and Forth or Up and Down 
(Reciprocating)



This machine was designed to clean things 

with the brushes.

THE POINT OF 
OPERATION

THIS IS AN UNSAFE 
MACHINE AND 

SHOULD NEVER BE 
USED IN THIS 
CONDITION



This machine has several power

transmission parts.

BELT
SHAFT

FLYWHEEL



What would happen if 

your hair or finger got 

caught by the belt 

here?

What would happen if 

your sleeve or hair got 

caught by the shaft here? 

What would happen if 

your fingers or hands 

touched the brushes 

here?

What would would happen if 

your fingers, sleeve, or hair got 

caught by the flywheel here?



AMPUTATED finger(s)

EVULSION of scalp (skin pulled off head)

BROKEN BONES of the fingers and hand

DEEP CUTS in the hands and arms



Pakaian Kerja

Pelindung tangan

Pelindung kaki

Pelindung kepala

Pelindung mata

Pelindung wajah

Pelindung bahaya jatuh

Alat-alat pelindung Anggota badan



Pelindung tangan berupa sarung tangan dengan jenis-jenisnya
seperti terlihat pada gambar antara lain:
a) Metal mesh, sarung tangan yang tahan terhadap ujung benda yang tajam dan

melindungi tangan dari terpotong
b) Leather gloves, melindungi tangan dari permukaan yang kasar.
c) Vinyl dan neoprene gloves, melindungi tangan dari bahan kimia beracun
d) Rubber gloves, melindungi tangan saat bekerja dengan listrik
e) Padded cloth gloves, melindungi tangan dari sisi yang tajam,bergelombang dan kotor.
f) Heat resistant gloves, melindungi tangan dari panas dan api
g) Latex disposable gloves, melindungi tangan dari bakteri dan kuman

a b c d e f g

PELINDUNG TANGAN



PELINDUNG KAKI

Pelindung kaki berupa sepatu dan sepatu boot, seperti terlihat pada gambar antara lain:

a) Steel toe, sepatu yang didesain untuk melindingi jari kaki dari kejatuhan benda

b) Metatarsal, sepatu yang didesain khusus melindungi seluruh kaki dari bagian tuas 
sampai jari

c) Reinforced sole, sepatu ini didesain dengan bahan penguat dari besi yang akan 
melindungi dari tusukan pada kaki

d) Latex/Rubber, sepatu yang tahan terhadap bahan kimia dan memberikan daya
cengkeram yang lebih kuat pada permukaan yang licin.

e) PVC boots, sepatu yang melindungi dari lembab dan membantu berjalan di tempat
becek

f) Vinyl boots, sepatu yang tahan larutan kimia, asam, alkali, garam, air dan darah

g) Nitrile boots, sepatu yang tahan terhadap lemak hewan, oli, dan bahan kimia

a b c d e f g



PELINDUNG KEPALA

Kelas G untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh; dan
melindungi dari sengatan listrik sampai 2.200 volts.
Kelas E untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh, dan 
dapat melindungi dari sengatan listrik sampai 20.000 volts.
Kelas F untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh, TIDAK
melindungi dari sengatan listrik, dan TIDAK melindungi dari
bahan-bahan yang merusak (korosif)

G F E



PELINDUNG MATA

Pelindung mata dan wajah

a. Kaca mata safety merupakan peralatan yang paling banyak digunakan 
sebagai pelindung mata. Meskipun kelihatannya sama dengan 
kacamata biasa, namun kaca mata safety lebih kuat dan tahan 
benturan serta tahan panas dari pada kaca mata biasa.

b. Goggle memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan safety 
glass sebab lebih menempel pada wajah

a b



PELINDUNG WAJAH

 Pelindung wajah memberikan 
perlindungan menyeluruh pada wajah 
dari bahaya percikan bahan kimia, 
obyek yang beterbangan atau cairan 
besi. Banyak dari pelindung wajah ini 
dapat digunakan bersamaan dengan 
penggunaan helm.

 Helm pengelas memberikan 
perlindungan baik pada wajah dan juga 
mata. Helm ini menggunakan lensa 
penahan khusus yang menyaring 
intesnsitas cahaya serta energi panas 
yang dihasilkan dari kegiatan 
pengelasan.



PELINDUNG BAHAYA JATUH

a. Full Body Hardness (Pakaian penahan Bahaya Jatuh), 
sistim yang dirancang untuk menyebarkan tenaga 
benturan atau goncangan pada saat jatuh melalui 
pundak, paha dan pantat.

Pakaian penahan bahaya jatuh ini dirancang dengan 
desain yang nyaman bagi si pemakai dimana pengikat 
pundak, dada, dan tali paha dapat disesuaikan menurut 
pemakainya. Pakaian penahan bahaya jatuh ini 
dilengkapi dengan cincin “D” (high) yang terletak 
dibelakang dan di depan dimana tersambung tali
pengikat, tali pengaman atau alat penolong lain yang 
dapat dipasangkan



b) Life Line (tali kaitan), tali kaitan 
lentur dengan kekuatan tarik
minimum 500 kg yang salah 
satu ujungnya diikatkan 
ketempat kaitan dan 
menggantung secara vertikal, 
atau diikatkan pada

tempat kaitan yang lain untuk 
digunakan secara horisontal

PELINDUNG BAHAYA JATUH









There are many machines.
Each can seriously hurt you.

If you don´t know a machine and its dangers, 
don´t use it.

Get help.

Ask your supervisor to show you how to use the 
machine.

SAFETY FIRST!



video

D:/BAHAN KULIAH/SEMESTER GENAP/mekanisasi pertanian/2013/Video perbengkelan/Siri Latihan Kursus Induksi Keselamatan _ Kesihatan Untuk Pekerja Binaan 1 - YouTube.FLV

