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Mesin Pemanen Padi - Perkembangan teknologi pertanian saat ini mampu memberikan
banyak dampak yang positif ditengah-tengah masyarakat. Karena untuk proses penanaman
hingga pemanenan bisa menjadi lebih cepat dan juga berbagai keunggulan lainnya. Selain lebih
cepat penggunaan mesin tersebut akan diperoleh hasil panen yang lebih bersih dan tidak
banyak terbuang dibandingkan dengan pemanenan menggunakan cara tradisional.

Banyak petani yang memilih menggunakan mesin pemanen padi alasannya karena mesin
tersebut dapat mengakibatkan adanya peningkatan produktivitas, sebab lahan yang datar dan
cukup luas membuat penggunaan mesin pemanen padi lebih dirasa menguntungkan. Masa
panen merupakan saat yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab saat panen
merupakan masa yang paling kritis dalam kasus tanaman tertentu yang apabila saat panen
terjadi keterlambatan, maka akan menyebabkan kualitas maupun kuantitas hasil produksi akan
menjadi turun atau bahkan menjadi rusak sama sekali.

Padi yang merupakan tanaman budidaya dengan menggunakan pola tanam serentak, pada
masa panen akan sangat membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak agar masa panen
dapat dilakukan dengan tepat waktu. Kebutuhan tenaga kerja yang besar pada saat masa
panen akan menjadi masalah di daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk sedikit.

1/3

Mesin Pemanen Padi Alat Pertanian

Ataupun tidak adanya tenaga kerja di daerah itu karena penduduknya lebih banyak bekerja di
sektor-sektor industri maupun bekerja di luar kota.
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Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan
mesin pemanen padi yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dan efesiensi pekerjaan.
Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan mesin pemanen padi antara lain lebih
efisien dan biaya panen per hektar dapat lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan
cara tradisional. Karena waktu pemanenan dapat menjadi lebih singkat daripada menggunakan
banyak tenaga kerja yang tentunya akan memakan banyak waktu dan pengeluaran biaya upah
pekerja.

Terdapat beberapa jenis mesin pemanen padi yang dapat dipilih :
- Mesin jenis Reaper (windrower), yang fungsinya hanya memotong dan merebahkan hasil
potongan dalam alur atau collectio type reaper yang memotong dan mengumpulkan.
- Mesin jenis Binder yang berfungsi untuk memotong dan mengikat.
- Mesin jenis Combie Harvester yang mesin yang memotong dan merontokkan.

Berikut hal-hal yang harus pertimbangkan dalam memilih mesin yang tepat untuk pemanenan
padi :
- Mengenai harga, biaya perawatan, umur mesin dan sparepart, serta kinerja dari setiap
mesinnya.
- Sesuaikan dengan ukuran lahan yang dimiliki.
- Masa garansi yang diberikan oleh setiap penjual mesin-mesin pertanian.
- Ketersediaan bengkel service resmi yang dimiliki.

Itulah beberapa tips yang kami ulas dan sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan
bagi Anda sebelum Anda memutuskan dan membeli mesin-mesin pertanian yang sedang Anda
butuhkan. Dan Alatpertanian.net atau PD. Karya Mitra Usaha menyediakan bermacam alat
pertanian seperti Mesin Bakso, Mesin Disc Mill dan Mesin Kopi.
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