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PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Dalam kurun waktu awal sampai dengan pertengahan Pelita VI ini,

pembangunan pertanian untuk meningkatkan produksi, pendapatan dan gizi

masyarakat dihadapkan pada beberapa masalah dan tantangan, terutama

dalam meleslarikan swa sembada beras. Beberapa waklu ini lelah disinyalir

makin berkurangnya lahan produklif karena berbagai sebab, lermasuk

diantaranya desakan pengembangan industri dan proses degradasi lahan

karena erosi dan kerusakan lingkungan. Dikawatirkan gejala tersebut akan

mengurangi potensi peningkatan produksi dan mengancam kelestarian

swa sembada pangan terutama beras

Sebagai salah satu allernalif dalam pengembangan lahan pertanian

dan sumber pertumbuhan baru yang harus digali polensinya, lahan rawa

dan lahan pasang surul merupakan sualu peluang yang menjanjikan.

Polensi lahan rawa semakin penting peranannya dalam menunjang

peningkatan produksi. pendapalan, industri pedesaan dan pengembangan

wilayah (Swamp II ,1991).

Dalam rangka ikul menunjang program swasembada pangan

ulamanya beras maka pada awal Pelila VI, Departemen Transmigrasi dan

PPH yang lergabung dengan instansi-inslansi sekloral lainnya membuka
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dan mengembangkan lahan gambut satu juta hektar di Kalimantan Tengah.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan Program "Rice Estate" di Lahan

Gambut Kalimantan Tengah menjadi upaya nyata dan positif di dalam

usaha memenuhi kebutuhan beras Nasional.

Perencanaan program pemanfaatan lahan gambut di Kalimantan

Tengah, akan mencetak sawah seluas 632.000 hektar. Dalam pengelolaan

sawah tersebut Departemen Transmigrasi akan menempatkan 316.000

kepala keluarga yang akan selesaikan dalam waktu lima tahun dari tahun

199611997 hingga tahun 2000/2001.

Keberhasilan program Pegembangan Lahan Gambut (PLG) ini harus

ditunjang oleh tersedianya tenaga kerja yang cukup dan modal besar .

Keterbatasan waktu tanam, luasan lahan yang diolah, tenaga ke~a petani

transmigran yang kurang trampil tersebut menjadi masalah yang serius.

Hal ini hanya dapat diatasi dengan adanya program intensifikasi lahan

gambut melalui program mekanisasi pertanian.

Penambahan tenaga kerja alat mesin pertanian pengolah tanah

berupa tenaga traktor (penarik) baik berupa traktor roda dua maupun roda

empat merupakan altematif dalam mengisi kekurangan tenaga kerja

tersebut. Oleh sebab itu dalam aplikasinya diupayakan supaya optimal,

dalam arti penggunaan traktor tangan sesuai dengan kondisi wilayah, tepat

peralatan, dan tepat operator.
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Bertitik tolak dari pentingnya mengetahui korelasi antara selektifitas

mekanisasi dengan kondisi wilayah, untuk tujuan intensifikasi maka

alternatif alat mesin pertanian dalam menunjang program Rice Estate,

menjadi pilihan unggulan pada lahan transmigrasi Satu Juta hektar.

Pertimbangan mekanisasi selektif ditinjau dari aspek fisik lingkungan, aspek

agro ekonomi, dan aspek sosial, memerlukan kajian secara menyeluruh

dalam menyangkut manajemen pengelolaan peralatan mesin pertanian

traktor tangan yang menunjang program tersebut.

Z, Rumusan Masalah

Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar di Kalimantan

Tengah yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, merupakan

program nasional yang harus selesai dalam kurun waktu lima tahun. Proses

pengusahaan lahan yang diawali pada tahun anggaran 199611997 dan

berakhir pada tahun anggaran 200012001 akan mencetak sawah seluas

kurang lebih 632.000 hektar yang nantinya diusahakan oleh petani

transmigran sebanyak 316.000 kepala keluarga.

Ditinjau secara fisik terdapat perbedaan antara lahan kering dan

lahan basah dimana lahan basah senantiasa dipengaruhi pasang surut air

sungai atau laut sehingga cenderung memiliki reaksi tanah yang masam,

unsur hara mikro dan makro rendah, dan pengaruh lapisan pirit (FeS2)

yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan lanaman. Untuk itu
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penanganan lahan basah perlu terpadu dan terencana, yang sasarannya

mensukseskan swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan gambut

satu juta hektar di Kalimantan Tengah.

Berkaitan dengan pemanfaatan lahan gambut untuk usaha tani

tanaman pangan harus dikaji kecocokan untuk komoditas tertentu dan

penanganan tata air saluran yang baik. Beberapa kendala yang ada antara

lain : waktu tanam dalam satu musim tanam kurang lebih sekitar satu

bulan, luas lahan sawah yang harus dikerjakan oleh setiap kepala keluarga

transmigran sebesar 2,25 hektar, kemampuan atau daya untuk

mengusahakanl mengolah lahan setiap kepala keluarga sebesar 0,7 ha

dalam setiap musim ( Komarudin et al ,1990 ). Hal tersebut dapat

diramalkan bahwa dalam setiap musim tanam hanya bisa diolah lahan

usaha seluas 221.200 hektar dan sisanya 410.800 hektar, disamping

lahan pekarangan 0,25 HalKK atau 79.000 Hektar menjadi lahan

"bongkor". Lahan bongkor tersebut harus bisa diusahakan, dengan upaya

penambahan tenaga kerja berupa power tiller (traktor mesin) untuk

pengolahan lahan. Berdasarkan kendala pemanfaatan lahan gambut

didalam mendukung swasembada pangan, maka rumusan masalah

disimpulkan sebagai berikut :

1. Apakah secara teknis traktor tangan dapat diterapkan untuk

melakukan pekerjaan pengolahan lahan di lokasi PLG di Kalimantan

Tengah.
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2. Ditinjau dari aspek ekonomi, apakah traktor tangan secara finansial

layak diterapkan untuk pengolahan lahan gambut. Kelayakan yang

dimaksud adalah ditinjau dari sisi pemilik traktor tangan dan usaha

tani.

3. Berapa perkiraan pendapatan petani transmigran dengan

menggunakan traktor tangan untuk pengolahan lahan.

4. Bagaimana sikap petani transmigran terhadap penggunaan alat

mesin pertanian traktor tangan untuk pengolahan lahan.

3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengkaji alat mesin pertanian tipe traktor tangan yang cocok

diterapkan pada PLG Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah

khususnya dilokasi Palingkau, Dadaup dan Lamunti ditinjau dari

teknis alat dan perhitungan finansial.

2. Mengkaji dampak, ekonomi, serta menganalisis respon masyarakat

petani transmigran terhadap berkembangnya alat mesin pertanian

traktor tangan pada Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu

Juta Hektar di Kalimantan Tengah, khususnya lokasi Palingkau,

Dadaup dan Lamunti .
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Lingkup kajian yang diteliti meliputi:

a. Aspek teknis alat, yang diuji melalui pengamatan dii lapangan

Hal ini dapat dilihat dari kapasitas kerja alaI.

b. Aspek ekonomi, yang diuji melalui kajian perhitungan finansial

dan perkiraan pendapatan petani transmigran di daerah

penelitian.

c. Aspek Sosial, yang diuji melalul kajian respon transmigran

terhadap penggunaan traktor tangan untuk pengolahan tanah.
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alat garu, fungsi dari penghancuran bongkah tanah adalah penggemburan

tanah pada lapisan atas yang disiapkan bagi media tumbuh tanaman.

Tenaga Kerja dan Mekanisasi Pertanian

Dinyatakan bahwa tenaga kerja manusia, hewan ataupun manusia,

merupakan modal dibidang usaha tani, disamping faktor lain seperti halnya

investasi, sumberdaya lahari dan cuaca atau iklim yang akan berpengaruh

dalam menentukan jadwal tanam dan pola tanam (BPLPP 1983).

Peningkatan penggunaan alat dan mesin pertanian sebagai suplesi tenaga

kerja ternak maupun manusia terus meningkat, hal ini tercermin dari

penggunaan traktor di 3 Propinsi yang berada di pulau Jawa dari tahun

1970 -19701 sebagaimana disajikan pada TabeI2.1.

Tabel 2.1. Perkembangan Penggunaan Alat Mesin Traktor
di 3 Propinsi Jawa ( Jabar, Jateng, Jatim ) dari Tahun
1970 -1971

Macam Sumber Tenaga HP/Ha ("10)
No Tahun Input

Tenaga Manusia Ternak Mekanis
(HP/Ha)

1 1970 0,2802 0,11 (39,26) 0,149 (63,35) 0,0207 (7,39)

2 1970 0,3178 0,10 (31,90) 0,19 (60,67) 0..239 (7,43)

Sumber: Subdit Mek. Pertanian (BPLPP, 1983)

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa pemanfaatan alat mesin pertanian

dalam pengolahan lahan utamanya sawah maupun perkebunan di Jawa
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mulai menunjukkan kecenderungan naik walaupun lamban. Input tenaga

ternak hampir tidak bergeser akan tetapi keeenderungan input tenaga

manusia di dalam usahatani mulai menurun. Hal ini mungkin disebabkan

oleh adanya kesulitan tenaga kerja manusia dalam usaha tani didesa

(Harnet, 1993), disebabkan oleh :

o Berpindahnya tenaga kerja dari sektor pertanian kesektor non pertanian,

o Proses urbanisasi dan industrialisasi yang besar dan eepat .

o Keberhasilan program keluarga bereneana

Usaha inovasi untuk meningkatkan pengelolaan usaha tani padi

sawah dengan adanya kendala tenaga kerja yang terbatas karena banyak

tenaga kerja beralih ke non pertanian, dilaksanakan dengan input teknologi

mekanis yaitu penggunaan alat mesin pertanian. Penggunaan alat mesin

pertanian ini bertujuan agar produktivitas tenaga meningkat, pekerjaan

lebih mudah dan efisien, kapasitas kerja petani lebih tinggi dan waktu

pengolahan lahan lebih eepat.

Usaha tani yang dilaksanakan secara mekanis untuk saat ini belum

dibutuhkan untuk mengganti tenaga kerja. Namun dalam aplikasi

selanjutnya tetap harus berpegang pada mekanisasi pertanian sefektif

yang sasaran akhirnya adalah meningkatkan pendapatan dan produksi. Hal

ini sejalan dengan sasaran pemanfaatan alat mesin yaitu untuk mendorong

peningkatan kapasitas kerja dan memperpendek waktu kerja, sehingga

beban fisik petani menjadi ringan (Me. Colly, 1971). Disamping itu
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pemanfaatan traktor tangan juga akan meningkatkan efisiensi usaha tani

(Birowo, 1977) dan meningkatkan produktivitas usaha tani (Adiatma, 1977).

I. Mengenal dan Memilih Peralatan Untuk Pengolahan Lahan

Usaha pengembangan traktor melalui penerapan kebijakan

mekanisasi pertanian selektif di suatu wilayah tidak terfepas dengan usaha

untuk mendukung keberhasilan peningkatan produksi pangan, baik melalui

program intensifikasi maupun program ekstensifikasi. Pengembangan

teknologi mekanisasi terutama harus bercirikan labour saving dalam arti

kekhawatiran akan memperfuas timbulnya pengangguran dapat

dihindarkan. Pelaksanaan pengolahan lahan dengan penerapan

kebijaksanaan mekanisasi pertanian selektif digunakan peralatan yang

berupa traktor. Beberapa jenis traktor yang dikenal untuk pengolahan

lahan adalah traktor roda dua yang lazim dikenal sebagai traktor tangan

atau hand tractor dan traktor roda empat. Sebagai gambaran penggunaan

traktor roda dua dan traktor roda empat untuk pengolahan lahan dapat

dilihat dalam Gambar2.1 dan 2.2 di bawah ini.
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Gambar 1.1. Traktor Tangan Roda Dua untuk Pengolahan Lahan

Gambar 2.2. Traktor Roda Empat untuk Pengolahan Lahan
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Dalam rangka pengolahan lahan secara mekanis yang

menggunakan traktor, digunakan beberapa perlengkapan yang dipasang

pada traktor (implement), sesuai dengan fungsi dan kebutuhan tingkat

pengolahan tanah. Beberapa perlengkapan atau implement yang dipasang

pada traktor adalah sebagai berikut :

• Bajak Singkal atau Mold Board Plow dan bajak piringan atau disk plow

untuk membalik tanah dan memotong akar tumbuhan.

• Gelebek, atau garu atau harrow untuk menghancurkan bongkah tanah

menjadi remah dengan maksud untuk mengembalikan tingkat lalu lintas

udara tanah atau aerasi tanah sehingga mempermudah penyerapan

unsur hara dan pernafasan akar tanaman.

• Roda apung atau floating wheel yang dipasang pada traktor untuk

mengimbangi agar traktor tidak terbenam, terutama pengolahan tanah

pada lahan gambut.

Sebagai gambaran beberapa jenis perlengkapan dapat dilihat dalam

Gambar 2.3, dengan dengan Gambar 2.6 di bawah ini.

L -' I

Gambar 2.3. Bajak Singkal atau Mold Board Plow
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Gambar 2.4. Bajak Piringan atau Disk Plow

Gambar 2.5. Gelebek

Gambar 2.6. Roda Apung
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Pemilihan jenis lraklor dan perlengkapan yang dipasang unluk

mengolah lanah, sangat ditenlukan oleh karakteristik tanah dan tingkat

pengolahan lanah yang akan dilakukan. Menurul Handoko (1980) dari

beberapa faklor karakterislik lahan yang paling dominan dalam

menentukan jenis penggunaan traktor dan perlengkapannya adalah daya

dukung tanah atau Cone Index yang dinyatakan dalam Kg/Cm2
, dan

tipologi lahan. Beberapa tipologi lahan untuk dapat dikembangkan sebagai

lahan pertanian antara lain adalah lahan aluvial , lahan aluvial bergambut,

lahan gambut sedang dan sebagainya.

Pada dasarnya penggunaan traklor untuk pengolahan lahan harus

tidak melebihi batas daya dukung tanah (cone Index). Disamping

pertimbangan teknis alat dan tanah, dalam memilih traktor unluk

pengolahan tanah, juga harus mempertimbangkan kelayakan aspek

finansial dan budaya pengguna. Aspek finansial yang perlu

dipertimbangkan adalah Tingkat Titik Impas atau Break Even Point - BEP,

Net Present Value, Tingkat Pengembalian Internal atau Internal Rate of

Return - IRR, Rasio Keuntungan dan biaya atau Benefit Cost Ratio - BIC,

Periode Pengembalian Modal atau Pay Back Period - PBP. Sedangkan

aspek budaya masyarakat adalah tingkat penerimaan masyarakat petani

dalam menggunakan teknologi mekanisasi yang menggunakan traktor

tersebut.
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areal/wilayah dan selektif terhadap peralatan yang akan dikembangkan,

untuk itu pengembangan alaUmesin pertanian pada suatu wilayah perfu

didahului dengan suatu pengkajian yang meliputi fisik, sosial, ekonomi.

Pendekatan untuk mengembangkan alat mesin pertanian di lahan

gambut Kalimantan Tengah, digambarkan dalam suatu diagram, dimana

masukan dan keluaran sistem dapat diketahui dan dianalisis. Sistem

pengelolahan alat mesin traktor tangan disajikan pada Gambar 2.7

Pengenalan sistem sebagaimana Gambar 2.7 tersebut membentuk

suatu hubungan antara kebutuhan dengan formulasi permasalahan yang

harus dipecahkan. Dari konsep Gambar 2.7 dapat dilihat tujuan dari

pengembangan dan pengelolaan traktor bagi usahatani budidaya sawah

secara umum, terdiri atas tujuan diinginkan dan tujuan tidak diinginkan.

Penggunaan mekanisasi selektif, sehingga diharapkan produktifitas lahan

meningkat dan pengolahan lahan tepat waktu menjadi tujuan diinginkan.

Sedangkan tujuan yang tidak diinginkan adalah impact dari pemanfaatan

"Alat Mesin Pertanian (alsintan r adalah adanya pengangguran bagi buruh

tani. Untuk memperoleh pengelolaan alat mesin pertanian yang optimal

diupayakan suatu manajemen kontrol yang ketat dan terarah.
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lingkungan

• Iklim

• Pola tanam
Keluaran

Masukan tak • Kebijaksanan dlkehendakl
terkontrol Pemerintah • Penggunaan Iraklor

• Skill petani Yang berkembang

• Upah pengolahan
~

• Sawah diolah tepat
waktu

lahan , • Produktifitas lahan
Meningkal

SISTIM • Mekanisasi
PENGEMBANGAN selektif
DAN

Masukan
PENGELOLAAN

I-- TRAKTOR TANGAN I--terkontrol UNTUK
• Luas lahan PENGELOLAAN

potensial LAHAN Keluaran tidak
• Jumlah tenaga dlkehendakl

temak
dan manusla It- Tlmbulnya

• Jumlahlharga
Iraktor • pengangguran

• Distributor Traktor buruh tanl dan
ternak bajak

Parameter
Perencanaan

• Luas areal
lanam

• Kelayakan fisik
Sosial,Ekonomi,
Produksi

Umpan Balik

Gambar 2.7. Diagram Sistim Pengembangan dan Pengelolaan
Traktor Tangan untuk Pengolahan Lahan.

Dari gambaran diatas, maka akan diteliti 4 type traktor tangan

untuk tujuan mencapai pengembangan dan pengelolaan alat mesin

pertanian traktor tangan dilahan gambut yang layak dapat dilaksanakan,

bagan alir kerangka konseptual disajikan pada Gambar 2.8
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PPLG 1 Jt Ha

.- .- ~

Tenaga yang ada Luas lahan yang akan
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~

Gambar 2.8. Kerangka Konseptual
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2) Peralatan yang dipergunakan didalam penelitian ini terdiri dari atas :

a. Stop watch

b. Roll meter 50 meter

d. Penggaris 30 em

e. Alat Pengukur Kelerengan (Clinometer)

3. Spesifikasi Traktor Tangan Yang Dikaji

Spesifikasi traktor langan, yang dilengkapi dengan implement antara

lain roda apung (roda besi), bajak singkal, gelebek, garu, bajak piringan ,

dapat dilihat dalam Tabel 3.1

TabeI3.1. Diskripsi Spesifikasi Alat Yang Dikaji

TENAGA OAYA SISTEM KAP. BERAT
TIPE PENGGE SISTEM PENDI KERJA ALAT IMPLE

TRAKTOR TRANSMISI TEORITIS MENT
RAK (HP) NGIN (JAM/HAl (KG)

ripe 1 Molor
7,5-8,5 Maju-Maju Air 13 360

RA; BS;
3-1000 Diesel BP,GLB
ripe 2 Motor 7-8 Maju-Maju Air 15 140 RA; BS;
>1250 Bensin GLB
ripe 3 Molor

7,5-8,5 Maju-Mundur Udara 14 240 RA; BS;
(CF 80 RX Diesel GLB
ripe 4 Molor 5-6 Maju-Mundur Udara 19 125 RA;
rGB 60 Diesel BS'GLB

Catatan:
RA = Roda Apung; BS = Bajak Singkal; BP = Bajak Piringan;
GLB = Gelebek

Untuk memberi gambaran secara nyata tipe alat yang akan diuji, dapat

dilihat dalam Gambar 3.1 sampai dengan Gambar 3.4
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Gambar 3.1. Traktor Tangan tipe 1 G 1000

Gambar 3.2. Traktor Tangan tipe 2 C 1250
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1, ....,.

Gambar 3.3. Traktor Tangan Tipe 3 YCF 80 RX

Gambar 3.4. Traktor Tangan Tipe 4 TGB 60
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Dengan mengenali diskripsi dari setiap unit traktor tangan yang diuji

akan mempermudah di dalam pengamatan kecocokan mesin yang

digunakan, sistem pendinginan yang sesuai dengan Lahan Gambut yang

airnya masam, sistem transmisi berkaitan apabila terjadi blocking dan

transmisi hanya tersedia gear-arah maju akan mempersulit dalam

mengatasi terhambatnya pekerjaan karena implemen terbenam, kemudian

kemudahan pengoperasian, reparasi apabila ada kerusakan dan akhirnya

adalah kesesuaian alat yang dipergunakan untuk mengolah lahan.

4. Tahapan Penelitian

Langkah-Iangkah didalam penelitian terdiri atas beberapa tahapan

penting sebagai berikut :

3.4.1. Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Analisis data sekunder bersumber laporan, hasil penelitian, dan buku

referensi

b. Penyusunan peta kerja dan penetapan sampel uji dilapangan
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3.4.2. Pengujian Lapangan

Uji lapangan merupakan kegiatan lanjutan dari tahap persiapan ,dalam

kegiatan dibagi atas dua hal yakni :

a. Pengambilan data sekunder ditingkat Kecamatan, maupun Unit

Pemukiman. Data dibutuhkan adalah data sosial ekonomi dan fisik

Iingkungan (iklim).

b. Pengambilan data primer penentu/parameter pendukung

pengembangan alat mesin pertanian.

Diskripsi data/informasi beserta sumbernya disajikan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2. Data/informasi yang Dibutuhkan Dalam Studi Pengelolaan
dan Pengembangan Traktor Tangan di PLG Satu Juta Hektar
Kalimantan Tengah

No Data Primer Sumber Data Sekunder Sumber

I. Kondisi Bio Geo Fisik I. Kondisi Bio Geo Fisik BMG Syamsudin Noor
Stasiun Penakar hujan

a. Geomorfologi Lahan Lapangan a. Iklim/cuaca Setempat
b. Hidrologi Lahan RTJ RKSKP
c. Geologi b.Tanah Binagram Permukiman
d. Tanah meliputi fisik dan Penelitian yg ada

kimia tanah, daya Kecamatan, UPT
dukung

Kecamatan ,UPT
e. Harga 9 bahan pokok

II. Peralatan Traktor II. Peralatan Traktor Spesifikasi teknis dan
Pabrik traktor langan

a. Kapasitas ke~a Lapangan - Harga traktor
(haljam)/Gamlhari) - Umur Ekonomi

b. Implement yg di Uji
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3.4.3 Pasca Lapangan

Kegiatan dilaksanakan sesudah pengerjaan lapangan terdiri atas

penyusunan data dan informasi, analisis fisik, sosial, ekonomi sesuai

dengan kebutuhan bagi kemungkinan pengembangan dan pengelolaan

alat mesin pertanian di PLG satu juta hektar

3.4.4 Uraian Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk memperloleh parameter kendala

baik kendala fisik,maupun sosial ekonomi. Dalam penguraianya dibagi atas

fisik dan Iingkungan , serta ekonomi dan sosial.

1. Analisis Fisik.

Penguraian dan anal isis fisik lapangan dimaksudkan untuk

memperoleh gambaran obyektif atas lingkungan fisik lahan yang

memungkinkan dimanfaatkannya alat mesin didalam pengolahan

tanah.

2. Analisis Ekonomi.

Tujuan Analisis ekonomi adalah untuk memperhitungkan

kemungkinan pengoperasian alat peralatan mesin pertanian baik

dipandang dari segi finansial maupun sosial. Analisis finansial bertitik

tolak untuk mengetahui kelayakan pemanfaatan peralatan mesin

bagi pengolahan lahan. Hal ini dapat dijelaskan dengan analisis

biaya, sedangkan analisis sosial diarahkan untuk mengetahui respon
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masyarakat terhadap pemanfaatan alat mesin pertanian.

Perhitungan Analisis finansial tersebut dilakukan dengan

menghitung BEP; NPV; IRR dan BCR.

Untuk mengetahui besarnya biaya operasional peralatan mesin

pertanian baik biaya tetap ( Fixed Cost) maupun biaya tidak tetap

(Variable Cost) dihitung berdasarkan Rnam Test Code (tahun

1983) dan cara perhitungan yang sarna menurut Soejatmiko ( 1971 )

yang dipergunakan sebagai patokan oleh para ahli alat mesin

pertanian di wilayah Asean. Secara rind cara perhitungan biaya

tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perhitungan Biaya Pemilikan dan Operasi Alat

NO KOMPONEN SUB BIAYA RUMUS KETERANGAN
BIAYA

1 Biaya Telap - a. Penyusulan Ps - ( P-S ) 1N P- Hrg beli alaI
Fixed Cost (Fe) N=Umur Ek

b.Bunga Modal Bm = (i/100) P i = Bunga modal
P = Harga beli

e. Gudang G = ( h 1100) P S = Harga ahkir

2 Biaya Tidak a. Bahan bakar Bb =(0,2 LI/Hpjam) x M = Faklor
Tetap ( Ve ) Daya mesin perbaikan &

b.Pelumas pemeliharaan( % )

e.Pemeliharaan & Pm = (O,4LI/100 Hp QI = Upah operalor
Perbaikan jam) x Daya

Pp = ( m/100x P )

d. Operator Op = WI x Q I
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