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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Keteknikan pertanian (agricultural engineering) secara umum diartikan sebagai 

suatu penerapan dasar-dasar teknik dalam bidang pertanian mencakup bidang teknik 

mesin budidaya pertanian, teknik sumber daya alam pertanian, teknik proses hasil 

pertanian/pangan, energi dan listrik pertanian, perbengkelan dan instrumentasi di 

bidang pertanian, ergonomika alat dan mesin pertanian, sistem dan manajemen 

keteknikan pertanian, lingkungan dan bangunan pertanian, serta teknik tanah dan 

teknik sumber daya air (IPB,2010). Lebih spesifik, teknik pertanian adalah suatu cara 

untuk meningkatkan efisiensi usaha pertanian guna meningkatkan produktivitas, 

mutu, kontinuitas pasokan produk-produk pertanian, kesejahteraan petani, dan 

kelestarian lingkungan. Efisiensi tersebut meliputi lahan, tenaga kerja, energi, dan 

sumber daya (benih, pupuk, dan air) (Imatetani, 2010). 

Spesialisasi bidang teknik pertanian mencakup banyak hal mengenai desain 

proses dan alat mesin bidang pertanian. Pertanian sebagai kegiatan memanen dengan 

memanfaatkan sinar matahari untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia 

dan lingkungan, hal ini berarti mencakup budidaya tanaman pertanian, peternakan, 

perikanan, pemrosesan hasil pertanian, hingga produk hasil pertanian siap dikonsumsi 

masyarakat. Contoh dari spesialisasi di bidang teknik pertanian diantaranya desain 

alat dan mesin pertanian serta struktur bangunan pertanian, budidaya tanaman 

pertanian, mencakup pembibitan, pengolahan tanah, irigasi, dan konservasi tanah dan 

air, produksi hewan ternak dan perikanan, termasuk desain dan konstruksi fasilitas 

pemeliharaan dan pemrosesan hasil, desain proses pengolahan bahan pangan dan 

hasil produk pertanian lainnya dan teknik sumber daya hayati, yang menggunakan 

mesin dan teknologi terbaru untuk menyelamatkan lingkungan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_mesin
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_mesin
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_mesin
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Budidaya_pertanian&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_proses
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Perbengkelan
https://id.wikipedia.org/wiki/Instrumentasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ergonomika
https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_dan_mesin_pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_dan_bangunan_pertanian
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teknik_tanah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_sumber_daya_air
https://id.wikipedia.org/wiki/Efisiensi
https://id.wikipedia.org/wiki/Produktivitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Mutu
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produk_pertanian&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Petani
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kelestarian_lingkungan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Lahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Energi
https://id.wikipedia.org/wiki/Benih
https://id.wikipedia.org/wiki/Pupuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Air
https://id.wikipedia.org/wiki/Desain
https://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_matahari
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_pertanian&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bangunan_pertanian&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Bibit
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengolahan_tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Irigasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi_tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Konservasi_air
https://id.wikipedia.org/wiki/Peternakan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perikanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_sumber_daya_hayati
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Pertanian sebagai suatu sistem produksi dengan keluaran berupa produksi hasil-

hasil pertanian (ton/ha) tentu amat membutuhkan masukan, seperti: Sarana Produksi 

(pupuk, obat, bibit, dll), kondisi iklim sebagai lingkungan yang tak terkendali (given) 

dan alat dan mesin pertanian untuk memperlancar proses produksi. Dalam 

menjalankan proses produksi pertanian tersebut selalu diperlukan tenaga, alat dan 

mesin pertanian.  Jadi alat dan mesin pertanian merupakan masukan yang penting 

dalam menunjang sistem pertanian dalam setiap tahapan pertanian, mulai dari 

pengolahan lahan, penanaman, penyiangan, pemeliharaan, pemupukan, pemanenan, 

dan bahkan sampai penanganan produk pasca panen. Sesuai dengan latar belakang 

yang penulis tulis, maka dari itu disusun makalah ini untuk memberikan masukan 

sebagai perbaikan dalam system pertanian di Indonesia dalam upaya mewujudkan 

ketahanan pangan di Indonesia. 

1.2.Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana upaya dalam 

mewujudkan ketahan pangan nasional melalui mekanisasi pertanian, dan bagaimana 

langkah dalam mewujudkan mandiri pangan dalam masyarakat itu sendiri. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

4.1.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk melakukan diseminasi 

(perbaikan dalam pertanian) dalam mewujudkan ketahan pangan nasional melalui 

mekanisasi pertanian dan bagaimana langkah dalam mewujudkan mandiri pangan 

dalam masyarakat itu sendiri. 

4.1.2. Manfaat  

Adapun manfaat dibuatnya makalah ini bagi penulis sendiri adalah dapat 

mengetahui informasi lebih lanjut mengenai desiminasi pertanian dan dapat 

memberikan  pengetahuan tambahan mengenai ketahan pangan nasional untuk 

Indonesia dalam mengoptimalkan produksi hasil pertanian di Indonesia agar bias 
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mencukupi daya konsumsi masyarakat dan bagaimana mengupayakan diwujudkannya 

mandiri pangan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan dalam makalah ini adalah hanya berada pada lingkaran 

mekanisasi pertanian dan perwujudan mandiri pangan nasional masyarakat yang 

tinggal didesa atau masyarakat yang tinggal di kota. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Upaya mewujudkan mekanisasi pertanian, alat-alat pertanian (alsintan) 

pendayagunaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

25/Permentan/PL.130/5/2008 Tentang “Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan 

Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian”. Menimbang bahwa bahwa alat 

mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis 

dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, 

pasca panen dan pengolahan hasil pertanian; bahwa untuk mencapai tujuan 

pembangunan  pertanian telah tumbuh Usaha Pelayanan Jasa Alat  dan Mesin 

Pertanian. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk memperkuat serta 

memantapkan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian sebagai salah satu 

lembaga ekonomi perdesaan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penumbuhan 

dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian. 

Latar belakang dibuatya dasar hukum ini adalah Alat dan Mesin Pertanian 

(Alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka 

mendukung pemenuhan  produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan  

pertambahan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas 

pertanaman, dan kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan. 

Hal ini mutlak diperlukan, dikarenakan Alsintan dapat mempercepat dan 

meningkatkan mutu pengolahan tanah, penyediaan air, meningkatkan intensitas 

Pertanaman (IP), meningkatkan produktivitas ternak, mengurangi kehilangan hasil, 

menjaga kesegaran dan keutuhan, meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan 

produk komoditas pertanian dan melestarikan fungsi lingkungan. 

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi 

setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, 

sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 

(1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. 
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Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti 

dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan 

yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan 

ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan 

terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas 

ekonomi dan stabilitas Nasional.  

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan 

ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita 

bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras 

pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis 

multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas 

ekonomi dan stabilitas Nasional. Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU 

No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan 

Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan 

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 

maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup 

sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".  

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga 

memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan 

kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) 

serta keamanan pangan (food safety). "Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan 

bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan 

sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal".  

"Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam 

memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin 

pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan 
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lokal secara bermartabat". "Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang 

diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan 

benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan 

manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat 

sehingga aman untuk dikonsumsi".  

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan 

penyempurnaan dan "pengkayaan cakupan" dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 

yang memasukkan "perorangan" dan "sesuai keyakinan agama" serta "budaya" 

bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi 

ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu 

kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki 

akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan 

gizi sehari-hari sesuai preferensinya.  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

Modernisasi di bidang pertanian merupakan salah satu faktor penting pada 

masa sekarang ini. Hal ini disebabkan karena tuntutan jaman yang sudah semakin 

berubah dari era tradisional ke era modern dan untuk meningkatkan peran serta 

generasi muda dalam bidang pertanian. Hal ini disebabkan karena tuntutan jaman 

yang sudah semakin berubah dari era tradisional ke era modern dan untuk 

meningkatkan peran serta generasi muda dalam bidang pertanian. Percepatan 

hilirisasi produk-produk unggulan penelitian dalam mempercepat pembangunan dan 

modernisasi pertanian di Indonesia tidak terlepas dari kerja sama antarpeneliti dalam 

mengembangkan produk-produk pertanian mulai dari hulu sampai hilir. Perguruan 

tinggi dengan tridarma perguruan tingginya memegang peranan penting dalam turut 

mempercepat pembangunan modernisasi pertanian di Indonesia. Untuk merintis pola 

kemitraan penelitian ini, perlu kiranya pemetaan potensi penelitian yang ada di 

masing-masing institusi dan mencari titik temu dalam perancangan penelitian yang 

lebih komprehensif dengan berorientasi pada produk unggulan yang inovatif. 

Indonesia sendiri saat ini sudah mampu dalam mengembangkan alat-alat 

pertanian yang akan memudahkan petani dalam memanen. Tidak hanya itu alat-alat 

yang dibuat bias dikatakan sesuai dengan lahan dan kondisi lingkungan sehingga 

dapat dilakukan untuk mengurangi kejerihan atau kelelahan kerja dan meningkatkan 

ketepatan waktu dari berbagai kegiatan (operasi) pertanian, serta pada akhirnya dapat 

mengamankan produksi, memperbaiki mutu produksi dan meningkatkan efisiensi 

kerja. Alat dan mesin pertanian ini disingkat dengan singkatan ALSINTAN. 

Pembuatan alat dan mesin mesin pertanian ini merupakan salah satu upaya 

peningkatan efisiensi produksi yang dapat dilakukan dengan cara introduksi alat dan 

mesin pertanian (ALSINTAN). Namun pengenalan alsintan yang kurang tepat dapat 

memperbesar inefisiensi produksi.  
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Dalam penggunaannya perlu kajian spesifik wilayah yang mempertimbangkan 

karakteristik fisik wilayah, kondisi sosial ekonomi, sistem usahatani dan infrastruktur 

wilayah dalam rangka menentukan pilihan teknologi mekanisasi pertanian di suatu 

lokasi. Kajian dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut telah dilakukan oleh 

Balai Besar Mekanisasi Pertanian untuk menetukan tingkat kesepadanan teknologi 

alsintan di suatu lokasi secara spesifik wilayah. Selanjutnya jenis alsin yang 

berpotensi untuk dikembangkan dan sarana pendukung lainnya dapat 

direkomendasikan untuk lokasi tersebut. Menurut beberapa artikel, Menteri Pertanian 

Indonesia saat ini sudah mulai mengedarkan alat dan mesin pertanian ke berbagai 

wilayah di Inodnesia dengan harapan seluruh petani di Indonesia dapat bersungguh-

sungguh bekerja keras mengolah lahan persawahan dan pertanian lainnya sesuai 

program Menteri Pertanian melalui percepatan tanam pascapanen. Berbagai alat 

mesin dan pertanian itu seperti pompa air yang diharapkan dapat memperlancar 

distribusi air irigasi teknis di lahan persawahan serta pertanian milik para petani. Jadi 

keberadaan alsintan yang dikucurkan MENTAN hendaknya dimanfaatkan seoptimal 

mungkin agar mampu mewujudkan peningkatan volume produksi pangan, utamanya 

padi, jagung dan palawija tahun ini dan tahun berikutnya.  

Bantuan lain untuk para petani Menurut Menteri Pertanian adalah benih 

unggul yang hasil panenan per hektarnya hampir dipastikan lebih baik dari benih 

biasa. Menurut Kementerian Pertanian (Kemtan) Gatot Irianto, Dengan intensitas 

musim tanam (padi) tiga kali setahun secara berkelanjutan, maka memasuki tahun 

2017 mendatang, petani Indonesia benar-benar dipacu agar mampu mewujudkan 

tercapainya swasembada pangan nasional. Dengan digelontorkannya bantuan alsintan 

yang mendukung program percepatan tanam agar tidak membiarkan lahan 

terbengkalai sehingga volume produksi meningkat, tentunya bisa dilakukan. Sehingga 

para petani bisa untuk meningkatkan semangat kerjanya  dalam mengolah tanahnya 

dengan menggunakan bantuan teknologi pertanian. Menurut Kemtan, bantuan 

alsintan dari pemerintah pusat tahun ini sebanyak 100.000 unit sengaja diutamakan 

untuk mendongkrak volume produksi tanaman pangan, utamanya padi dan palawija. 
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Untuk kucuran bantuan ini dibagikan kepada para petani di seluruh Indonesia, dengan 

prioritas provinsi-provinsi yang selama ini menjadi pemasok stok pangan nasional. 

Menurut data statistik Provinsi pemasok stok kebutuhan pangan nasional seperti Jawa 

Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar), Sumatera Selatan 

(Sumsel), Lampung dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Bantuan alsintan itu sudah 

ditangan para petani, sehingga tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan. 

Dengan adanya bantuan dari pemerintah tersebut usaha Indonesia dalam 

membuka peluang menuju swasembada pangan akan dapat tercapai. Dengan usaha 

dan kerja keras serta kerjasa pemerintah dan petani Indonesia maka swasembada 

pangan Indonesia pasti akan terwujud, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 

pangan nasional yang meningkat seiring dengan meningkatknya juga jumlah 

penduduk Indonesia. Untuk tahun ini pemerintah Indonesia memprioritaskan untuk 

kebutuhan petani, sebab petanilah yang menyediakan pemenuhan kebutuhan pangan 

bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan mengusahan berbagai terobosan baru untuk 

mendongkrak produksi pangan, maka tekad mewujudkan program swasembada 

pangan 2017 bukanlah sekedar impian. 

Upaya lain dalam menuju swasembada pangan ini seperti dilakukannya 

mandiri pangan oleh masing-masing kepala keluarga. Mandiri pangan disini diartikan 

sebagai setiap keluarga bisa memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki untuk bertani 

sendiri, misalnya menanam sayur mayor, sehingga selain lebih hemat ini juga bisa 

digunakan sebagai pemanfaatan lahan. Mandiri pangan sendiri masih sedikit yang 

menggunakan cara ini, masih hanya beberapa rumah saja, karena kendala tidak 

adanya halaman dan padatnya area kompleks perumahan di Indonesia. Tetapi mandiri 

pangan ini bisa dilakuakan oleh para kepala keluarga yang memiliki lahan yang tidak 

terpakai. Mandiri pangan ini sendiri masih dikembangkan oleh para pakar pertanian 

dengan melakukan penelitian di berbagai desa terpilih yang mempunyai rumah 

tangga miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya 

adalah FIA 2005/FSVA 2009 dan Desa rawan pangan, dengan jumlah RTM (Rumah 

Tangga Miskin) lebih dari 30 % dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar 
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Rumah Tangga (DDRT) yang tentu saja bertujuan untuk swasembada pangan serta 

mewujudkan katahanan pangan nasional. Komponen kegiatan yang dilakukan, 

melalui pedekatan : pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, 

pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan saranan prasarana desa 

melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan 

dilaksanakan secara berjenjang tingkat provinsi dan kabupaten untuk melakukan 

pembinaan pada desa-desa pelaksana. Perencanaan di tingkat desa dilakukan secara 

partisipatif, dengan melibatkan Tim Pangan Desa (TPD), penyuluh, kelompok kerja 

kabupaten, dan pendamping sebagai fasilitator, serta Lembaga Pembangun Desa 

(LPD), Kepala Desa dan Kaur Pembangunan, aparat, serta tokoh masyarakat. 

Berbagai solusi telah ditawarkan pemerintah dalam mewujudkan ketahan 

pangan nasional dengan melakukan DEMAPAN (Pengembangan Desa Mandiri 

Pangan), Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), Penguatan 

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM), PDRP (Pelaksanaan 

Penanganan Daerah Rawan Pangan), Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 

(LPM), dan  Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Semua program aksi ini 

merupakan strategi pemerintah dalam mewujudkan ketahan pangan nasional. 

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. 

Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi 

terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, 

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, 

dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan".  

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga 

memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan 

kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) 

serta keamanan pangan (food safety).  Jika semua ini telah tercapai maka Indonesia 

akan menjadi Negara yang tidak perlu lagi melakukaan impor pangan melalui Negara 

http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/PENGANTARSKPG.pdf
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manapun, tetapi telah mampu menjadi Negara yang bisa mendistribusikan sendiri 

hasil pertanian kepada seluruh rakyatnya.  
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BAB III 

KESIMPULAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan beserta pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa mekanisasi pertanian sangat diperlukan dalam pertanian Indonesia guna untuk 

mencapai terwujudkan Swasembada Pangan Nasional. Swasembada pangan nasional 

dapat diwujudkan dengan melalukan berbagai aksi seperti penyuluhan alat dan mesin 

pertanian (Alsintan) dan pembinaan desa mandiri sehingga akan terwujudnya 

swasembada pangan nasional. Semua ini dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan 

pangan masyarakat Indonesia yang terdiri banyak penduduk. Dibutuhkannya alat 

yang mampu untuk mempercepat panen bertujuan untuk mengurangi keletihan dari 

petani, meningkatkan efisiensi alat dan untuk menjaga muru produk pertanian.  
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