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ANALISIS KESEIMBANGAN BAHAN (MATERIAL BALANCE) DAN 

EFISIENSI PENGOLAHAN PADA PENGGILINGAN PADI KECIL        

DI KABUPATEN BOGOR 

Oleh Dr. Ir. Yul H, Bahar  

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam setiap pelaksanaan program pembangunan pertanian dan aktifitas 

ekonomi seharusnya bukan hanya menekankan pada upaya peningkatan 

produksi,  akan tetapi juga memperhatikan segi kelayakan lingkungan melalui 

pendekatan pembangunan pertanian berwawasan lingkungan (sustainable 

agricultural development).  Pendekatan ini perlu dilakukan karena dalam proses 

produksi, penanganan pascapanen maupun pengolahan produk pertanian 

menjadi barang konsumsi akan selalu  dihasilkan limbah bisa menimbulkan 

eksternalitas masyarakat pada dan kerusakan pada alam, sehingga kualitas 

lingkungan hidup semakin menurun, yang akhirnya juga mengancam 

kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup. 

Pembangunan pertanian yang sifatnya erat dengan eksplotasi semberdaya 

alam, sudah seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan teknis, 

ekonomis dan lingkungan, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan  

eksternalitas (biaya-biaya eksternal) yang menyebabkan kerugian pada 

masyarakat, tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan dan tidak 

dapat dikompensasikan oleh masyarakat atas pencemaran, rusaknya lingkungan 

dan menurunnya kondisi lingkungan.  

Fenomena dalam kegiatan pengolahan padi di Penggilingan Padi Kecil 

(PPK) tingkat petani banyak yang dilakukan dengan mengabaikan keseimbangan 

bahan (material balance), efisiensi masih rendah, belum optimal dalam 

pemanfaatan hasil sampingan (by product), serta menghasilkan limbah yang 

tidak dikelola dengan baik. Dengan demikiian upaya pencapaian kegiatan yang 

berwawasan lingkungan serta efisiensi tinggi dalam proses pengolahan padi 

sering terabaikan.  Penelitian ini dilakukan untuk pengkajian keadaan 

keseimbangan bahan (material balance) dan efisiensi proses pengolahan padi 

pada Penggilingan Padi Kecil pada beberapa kecamatan sentra produksi beras 

di kabupaten Bogor. 

 



3 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi dan karakteristik Penggilingan 

Padi Kecil (Small-RMU) tingkat petani di lokasi peneliitian. 

2. Mempelajari keadaan keseimbangan bahan (material balance) dan tingkat 

efisiensi proses pengolahan padi pada Penggilingan Padi Kecil (PPK) di 

lokasi penelitian.  

C. Permasalahan 

Proses pengolahan padi menjadi beras pada PPK dilakukan tanpa 

mempertimbangkan aspek kelayakan lingkungan dan keseimbangan bahan 

sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan eksternalitas pada masyarakat. 

Tingkat efisiensi proses pengolahan padi pada PPK yang rendah menyebabkan  

tingginya kehilangan hasil (losses) dan limbah sehingga merugikan secara 

ekonomi dan lingkungan. 

 

 

II. KERANGKA PEMIKIRAN 

Keseimbangan bahan (material balance) adalah suatu teknik penghitungan 

untuk menelusuri input dan output dalam suatu proses produksi (dengan  

menghitung keseluruhan aliran bahan sejak awal proses sampai akhir kegiatan),  

untuk menemukan aliran elemen utama dalam proses dan mengamati interaksi 

antara manusia dan sistem alamnya. 

Kegunaan dari pengukuran keseimbangan bahan adalah : 1) Dapat melacak 

interaksi pada proses yang terjadi pada manusia dengan sistem alamnya. 2) 

Menentukan efisiensi proses produksi dalam suatu kegiatan/industri pengolahan, 

sebagai dasar menghitung analisis ekonomi. 3) Menghitung jenis dan jumlah limbah 

dari suatu proses produksi pengolahan, 4) Menentukun langkah-langkah dan 

kegiatan untuk pemanfaatan limbah dan sampah dari suatu proses produksi 

pengolahan hasil  

Dalam konsep keseimbangan bahan, dijelaskan bahwa 1) Penggunaan 

teknologi dan energi sangat mempengaruhi pada siklus keseimbangan bahan. 

Dengan teknologi yang efisien akan dapat menghasilkan produk dengan kualitas 

dan kuantitas tinggi, serta sedikit menghasilkan limbah, 2) Dengan adanya  masukan 

energi akan dapat menggerakkan proses transformasi bahan menjadi produk, akan 

tetapi proses itu sendiri akan menghasilkan limbah, 3) Limbah dari suatu proses 

produksi dapat digunakan atau diolah kembali (proses daur ulang) menjadi bahan 

baku, terdekomposisi menjadi bahan tidak berbagaya di alam, atau terakumulasi 
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dalam alam  Secara skematik proses siklus keseimbangan bahan dalam proses 

proses produksi dikemukakan pada Gambar 1 berkut. 

 

 

 

Gambar 1.  Proses Siklus Keseimbangan Bahan dalam Proses Produksi 

Dengan model Keseimbangan Bahan Hasil Pertanian dapat diterangkan, 

ditelusuri dan diidentifikasi aliran bahan yang terjadi melalui suatu proses produksi, 

mulai dari bahan baku yang masuk, proses pengolahan, hasil yang diharapkan, hasil 

sampingan dan limbahnya. Perinsipnya melalui model Keseimbangan Bahan akan 

dicari tingkat produktifitas suatu produksi, seraya menelusuri jumlah materi lainnya 

yang tidak termanfaatkan/terasimilasi dari proses produksi. 

Pada perinsipnya, dalam proses pengolahan hasil dan pengkajian 

keseimbangan bahan, dinyatakan bahwa jumlah bahan yang dihasilkan dan 

dikembalikan ke lingkungan mendekati atau sama dengan bahan yang masuk 

(inputs). Limbah dan bahan baku yang berlebih dari hasil proses produksi yag 

dibuang ke lingkungan akan menghasilkan biaya-biaya eksternal, yang akhirnya 

merugikan manusia. Dalam memahami dan menerapkan model Keseimbangan 

Bahan Hasil Pertanian, maka proses-proses yang terjadi harus diketahui secara rinci 

dan dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan/ekosistem. 

Pengolahan gabah menjadi beras dilakukan harus melalui proses penggilingan, 

yaitu proses pemisahan sekam dan kulit luar kariopsis dari biji padi agar diperoleh 
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beras yang dapat dikonsumsi. Terdapat berbagai jenis teknologi/alat yaitu 

penumbukan (lesung/kincir air), penggilingan tipe Engelberg, Small Rice Milling Unit 

(S-RMU) atau Penggilingan Padi Kecil (PPK) maupun penggilingan padi besar.Rice 

milling unit (RMU) yang merupakan jenis mesin penggilingan padi generasi baru 

yang kompak dan mudah dioperasikan, dimana proses pengolahan gabah menjadi 

beras dapat dilakukan dalam satu kali proses (one pass process).  

Dalam proses pengolahan padi menjadi beras dilakukan melalui beberapa 

tahapan pengolahan, yaitu 1) Pengeringan gabah kering panen (GKP) yang masih 

mempunyai kadar air 20-25% menjadi gabah kering giling (GKG) dengan kadar air 

sekitar 14%, 2) Proses pecah kulit (husking), 3) Proses penyosohan (polishing),  dan 

3) Pemisahan/pembersihan beras. Dalam proses ini juga terdapat hasil sampingan 

(by product) dan limbah. Mengacu kepada laporan BB Litbang Pascapanen 

Pertanian (2013), secara umum hasil dari setiap tahapan proses pengolahan padi 

dikemukakan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Proporsi Hasil Pengolahan Gabah Menjadi Padi  

No Produk Persentase 

1 GKG (Kadar Air 14%) 100 

2 Beras  57 - 60 

3 Sekam 20 - 22 

4 Dedak 8 - 10 

5 Beras Slip 54-57 

6 Beras Kepala 50 

7 Beras Patah 2,5 

8 Menir 2,5 

 

Produk utama yang dihasilkan dari gabah adalah berupa beras dengan 

persentase sampai 60% sementara sisanya yaitu 40% adalah limbah yang terdiri 

dari dedak dan Sekam. Limbah tersebut dapat diolah lebih lanjut sehingga tidak 

menyebabkan terjadinya penumpukan limbah tetapi dapat memberikan nilai samping 

sehingga memberikan manfaat dalam peningkatan keuntungan dari produk gabah, 

sehingga mempunyai nilai ekonomi. 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Sasaran objek penelitian adalah Penggilingan Padi Kecil (PPK) yang berada 

di sentra produksi padi utama di kecamatan Ciomas, Ciampea dan 

Cibungbulang, di wilayah Kabupaten Bogor. 
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2. Pengukuran dan penghitungan beberapa parameter, dan percobaan sebagai 

pembanding dilakukan di kampus Cibalagung, STPP Bogor  

3. Penelitian dilaksanakan selama 6 (enem) bulan, yaitu pada bulan Juli sampai 

Desember 2016.   

B. Cakupan dan Parameter Penelitian  

1. Penelitian ini hanya mencakup komoditas padi yang dihasilkan oleh petani di 

sentra produksi. 

2. Pengamatan dan observasi pada semua PPK di desa terpilih dalam 

kecamatan yang telah ditetapkan secara purposif (dua desa di masing-

masing kecamatan lokasi penelitian).  

3. Parameter pengamatan yang dilakukan adalah: 

a) Karakteristik, performan dan keadaan PPK  

b) Jenis dan varietas padi yang digiling 

c) Tingkat kekeringan atau kadar air dari GKP, GKG, dan beras hasil proses 

penggilingan. 

d) Hasil dan tingkat efisiensi proses penggilinggan padi (berat dan persen) 

e) Jenis dan jumlah (berat) hasil sampingan dan limbah. 

f) Penggunaan hasil sampingan dan limbah  

4. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi : 

a) Studi literatur proses pengolahan padi, keseimbangan bahan (material 

balance), efisiensi dan kehilangan hasil (losses).  

b) Diskusi dan pengumpulan data sekunder dari; Balai Besar Litbang 

Pascapanen Pertanian, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 

Bogor, BP5K Kabupaten Bogor, BP3K Cibungbulang, BP3K Dramaga, 

UPT Pertanian Cibungbulang 

c) Pendataan dan survei lapangan terhadap PPK di lokasi penelitian sesuai 

dengan karakteristik. 

d) Mengamati dan memahami karakteristik dan kondisi PPK terpilih (antara 

lain; keadaan bangunan, jenis mesin dan peralatan, penggunaan bahan, 

serta tata letaknya). 

e) Wawancara dan diskusi dengan pemilik/pengelola PPK terpilih, mencakup 

aspek; kondisi dan sejarah, tenaga kerja, proses produksi, bahan baku, 

hasil dan limbah, dll.  

5. Pengumpulan data primer melalui ujicoba penghitungan keseimbangan bahan 

dan efisiensi proses pengolahan padi pada PPK terpilh (2 PPK di setiap 

kecamatan terpilih) 

a) Pengadaan GKP dan GKG di PPK terplih 
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b) Pengeringan GKP menjadi GKG pada beberapa lokasi PPK 

c) Pengolahan menjadi beras pecah kulit (husking) 

d) Pengolahan menjadi beras sosoh (polishing) 

e) Sortasi untuk pemisahan beras kepala dan beras pecah  

C. Pemilihan Objek Penelitian  

1. Pemilihan kecamatan dan desa objek penelitian dilakukan melalui pendekatan 

purposive sampling sedangkan pemilihan PPK sebagai lokasi pelaksanaan 

ujicoba penggilingan padi untuk menghitung keseibangan bahan dan efisiensi 

produksi dilakukan melalui pendekatan random sampling. 

2. Dari data sentra produksi padi utama dan data sebaran penggilingan padi di 

Kabupaten Bogor, dilakukan pemilihan dan penetapan kecamatan sebagai 

lokasi penelitian, dan akhirnya terpilih kecamatan Ciomas, Ciampea dan 

Cibungbulang. 

3. Penetapan dua desa tempat penelitian pada setiap kecamatan dilakukan 

berdasarkan daerah dengan luas sawh terluas, dan mempertimbangkan 

masalah lapangan (konversi lahan, pengalihan ke komoditas non-padi, 

keterbatasan irigasi, dll).  

4. Melakukan pendataan dan survei terhadap semua PPK yang ada di desa 

terilih (mencocokan dengan data yang ada, keberadaan dan kondisi PPK, 

manajemen dan operasional, permasalahan, dll) 

5. Pemilihan dan penetapan  PPK untuk melaksanakan ujicoba keseimbangan 

bahan dilakukan secara random sampling terhadap PPK yang ada di suatu 

desa (1 PPK di setiap desa terpilih, sehingga jumlah PPK untuk uji coba 

sebanyak 6 unit). 

Hasil pemilihan lokasi dan objek penelitian melalui pendekatan purposive 

sampling dan random sampling sebagaimana pada Tabel 2 berikut. 

 Tabel 2. Hasil Pemilihan Lokasi dan Objek Penelitian.  

No Kecamatan Desa (Dusun) Pemilik PPK 

1 Ciomas Parakan (Silih Asih) H. Ade Mulyana 

2  Laladon (Pr Matahari Persada) Ukar 

3 Ciampea Ciampea Udik (Kebon Kopi) H. Nurhaidi 

4  Cinangka (Cinangka Landeuh) Oding 

5 Cibungbulang Situ Udk (Barokah) H. Lamsuni 

6  Situ Ilir (Gunung Haddeuleum) Adung Mansyur 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan n ujcoba penghitungan keseimbangan bahan (material balance( 

dan efisiensi pengolahan pada penggilingan padi kecil dilakukan  pada 6 PPK di dea 

terpilih, disamping itu juga dilakukan pada RMU milik STPP di kampus Cibalagng 

sebagai pembanding.  Dalam mendapatkan data prier, maka pada sesiap lokasi 

PPK dilakukan ujicoba sebanyak dua kali. Informasi umum  dalam penelitian ini 

deikemukakan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Lokasi PPK Terpilih dan Varietas Padi pada Pelaksanaan Penelitian 

No 
 

Nama PPK 
Lokasi 

(Desa, Kecamatan) 
Kode Varietas 

1 Ade Mulyana  Parakan, Ciomas KSAPC-1 Ciherang 

2     KSAPC-2 Ciherang 

3 Ukar Laladon, Ciomas PMPLC-1 Cidenok 

4     PMPLC-2 Cidenok 

5 Lamsani Situ Udik, Cibungbulang BSUCB-1 Ciherang 

6     BSUCB-2 Cibogo 

7 Adung Mansyur Situ  Ilir, Cibungbulang GHSIC-1 Ciherang 

8     GHSIC-1 Ciherang 

9 Nurhaidi Ciampea Udik, Ciampea KKCUC-1 Ciherang 

10     KKCUC-2 Impari-31 

11 Oding Cinangka, Ciampea KLDCC-1 Ciherang 

12     KLDCC-2 Ciherang 

13 STPP Bogor Cibalagung STPPC-1 Ciherang 

14     STPPC-2 Ciherang 

 
A. Proses Pengeringan Gabah  

1. Di lokasi penelitian, penggilingan padi juga menerima dan membeli GKP dari 

petani untuk dikeringkan dan diolah menjadi GKG. Pengeringan dilakukan 

dengan sinar matahari di lantai jemur yang ada di setiap PPK, sampai gabah 

menjadi siap di giling (GKG), yang sejauh ini ditetapkan secara manual (tanpa 

alat), sehingga datanya sangat beragam. Dalam proses pengeringan ini selain 

untuk penurunan kadar air, juga dilakukan pembersihan gabah hampa dan 

sampah. Data hasil pengukuran bahan pada proses GKP menjadi GKG pada 

beberapa PPK dikemukakan pada Tabel 4 berikut. 
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 Tabel 4. Hasil Pengukuran Bahan Proses Pengeringan GKP menjadi GKG 

Kode 
GKP Kadar Air Gabah Hampa  

dan Sampah 
(%) 

Hasil GKG 

(Kg)  (%) (%) 

GHSIC-1 46,00   0,46 78,26 

GHSIC-1 47,00   0,49 76,60 

KLDCC-1 49,00 24,9 0,55 75,51 

KLDCC-2 52,00 24,9 0,15 74,04 

STPPC-1 30,90 20,26 1,07 80,91 

STPPC-2 31,10 19,93 4,02 81,99 

Rata-rata    22,50 1,12 77,88 

 

2. Dari hasil pengukuran di lapangan, rata-rata kadar air GKP adalah 22,50%, 

untuk mendapatkan kadar air rata-rata 14,62%, maka akan terjadi 

pengurangan bobot sebesar 22,12 persen, disebabkan karena penurunan 

kadar air oleh proses pengeringan (7,88%) adanya sampah dan gabah 

hampa yang dipisahkan (1,12 %), serta kehilangan hasil dalam proses 

pengeringan (13,12%). 

3. Hasil penghitungan ini juga memperlihatkan bahwa adanya kehilangan hasil 

yang tidak tereteksi dan tidak terhitung sebesar 13,12%. Kehilanga hasil ini 

terjadi karena sampah yang terbawa angin, dimakan oleh hama (ayam, itik, 

ataupun tercecer saat pengantongan.  

4. Bila dibandingkan dengan pengalaman pengelola PPK di lapangan, 

penurunan bobot sebesar 30 % dianggap wajar, karena sangat dipengaruhi 

oleh kualitas gabah, varietas, dan pembersihan di lahan sesudah panen. 

 

B. Keseimbangan Bahan (Material Balance)  

1. Dalam melakukan analisis keseimbangan bahan proses produksi penggilingan 

padi pada PPK dilakukan melalui pengukuran berat (penimbangan) bahan baku, 

hasil dan hasil sampingan pada setiap proses pengolahan, selanjutnya 

diandingkan dengan keadaan umum pada proses penggilingan padi.  Hasil 

perbandingan dikemukakan pada Tabel 5 berikut. 
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Tabel 5. Komparasi Keseimbangan Bahan Pengolahan Padi  

No Jenis Produk 
Pengukuran 

(%) 
Standar 

(%) 

1 GKG  100 (KA 14,62%) 100 (KA 14%) 

2 Beras  63,54 57 – 60 

3 Sekam 21,18 20 – 22 

4 Dedak 11,42 8 – 10 

5 Beras Slip - 54-57 

6 Beras Kepala 53,09 50 

7 Beras Patah 10,45 2 – 5 

8 Menir 0,43 2 – 5 

 

2. Dibandingkan dengan keadaan standar, maka tingkat kekeringan (kadar air) 

gabah yang digiling masih lebih tinggi, namun ini merupakan keadaan umum 

yang biasa digunakan petani. Jumlah dedak yang dihasilkan lebih tinggi dari 

standar sementara jumlah menir lebih sedikit, diduga sebagian menir terproses 

masuk ke dalam dedak, karena pada PPK tidak ada proses pemisahan secara 

baik.  Bila dijumlahkan prosesentase dedak dan menir pada pengukuran (11,45 

%), maka angkanya masih berada pada kisaran standar (kisaran 10-15%). 

3. Terhadap hasil sampingan berupa sekam, dedak, bekatul dan menir selama ini 

dikumpulkan, selanjutnya dijual atau dimanfaatkan sediri untuk berbagai 

keperluan, seperti makanan ternak, makanan ikan, bahan untuk proses peter  

akan ayam, pupuk untuk tanaman hias, dll. Akan tetapi umumnya hasil 

sampingan ini tidak dimanfaatkan sendiri oleh pengelola PPK. 

4. Penghitungan efisiensi keseimbangan bahan (sebagaimana dikemukakan pada 

Tabel 5), maka hasilnya mencapai rata-rata 96,36%, ini artinya dalam proses 

pengolahan GKG menjadi beras ada materi yang hilang, tidak terdeteksi dalam 

perhitungan, sekitar 3.64%. Dilihat dari persentase ini cukup kecil; namun bila 

materi ini terakumulasi dan dalam jumlah besar, maka jumlahnya tentu akan 

cukup besar. Dari data pengukuran, keadaan kadar air GKG ternyata 

berpengaruh pada efisiensi keseimbangan bahan ini, kadar air yang lebih 

rendah dari standar (PMPLC-1, PMPLC-2, KLDD-1 dan KLDD-2) menyebabkan 

efisiensi keseimbangan bahan lebih tinggi, sehingga tidak banyak materi yang 

hilang dan terbuang pada lingkungan. 
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Tabel 5 Hasil Pengukuran Efisiensi Keseimbangan Bahan 

No Kode Lokasi 
Efisiensi MB Kadar Air 

(%) (%) 

1 KSAPC-1 91,29 14,30 

2 KSAPC-2 93,04 13,93 

3 PMPLC-1 98,84 13,10 

4 PMPLC-2 97,92 13,05 

5 BSUCB-1 96,30 15,80 

6 BSUCB-2 98,42 15,80 

7 GHSIC-1 93,92 16,50 

8 GHSIC-1 94,44 16,50 

9 KKCUC-1 98,02 14,80 

10 KKCUC-2 94,47 14,70 

11 KLDCC-1 99,84 13,63 

12 KLDCC-2 99,79 13,35 

  Rata-rata 93,04 14,62 

 

5. Disamping adanya hasil sampingan dan sampah, kehilangan materi dalam 

dalam pengolahan padi pada PPK inilah yang akan menjadi masalah pada 

lingkungan (dapat berupa partikel debu di udara, partikel yang menimbulkan 

pengotoran di lingkungan, sampah tercecer di ruangan pengolahan),  dan 

tentunya juga menimbulkan masalah pada kesehatan pekerja.  Tingginya jumlah 

materi yang tidak terdeteksi menunjukkan bahwa perinsip produksi bersih belum 

bisa diterapkan pada PPK, hal ini memang terlihat dengan kondisi lingkungan 

yang tidak teratur, kotor dan udara yang pengap. 

 

C. Efisensi Pengolahan Padi 

1. Banyak faktor yang berpengaruh pada tingkat efisiensi proses pengolahan padi 

pada penggilingan padi, antara lain; varietas padi, daerah asal gabah, kualitas 

padi pada saat panen, proses penanganan pascapanen sebelum dikeringkan, 

kadar air GKG, keadaan mesin pengolahan (umur, jenis, kapasitas, dll), cara 

pengoperasian mesin penggilingan padi. Secara umum, efisiensi proses poduksi 

pada GKG dengan kadar air 14 % adalah berkisar antara 57-60%.  Hasil 

pengukuran efisiensi produksi dan faktor terkait yang diukur dalam penelitian ini 

dikemukakan pada Tabel 6 berikut. 
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Tabel 5 Hasil Pengukuran Efisiensi Pengolahan Padi pada PPK  

No Kode Lokasi 
Efisiensi  Kadar Air 

Varietas 
(%) (%) 

1 KSAPC-1 56,86 14,30 Ciherang 

2 KSAPC-2 54,55 13,93 Ciherang 

3 PMPLC-1 68,40 13,10 Cidenok 

4 PMPLC-2 66,80 13,05 Cidenok 

5 BSUCB-1 66,33 15,80 Ciherang 

6 BSUCB-2 65,53 15,80 Cibogo 

7 GHSIC-1 61,11 16,50 Ciherang 

8 GHSIC-1 61,11 16,50 Ciherang 

9 KKCUC-1 65,55 14,80 Ciherang 

10 KKCUC-2 63,82 14,70 Impari-31 

11 KLDCC-1 64,86 13,63 Ciherang 

12 KLDCC-2 67,53 13,35 Ciherang 

  Rata-rata 63,54 14,62  

 

2. Dari data diatas, terlihat bahwa tingkat efisiensi proses pengolahan padi menjadi 

beras sebesar 63,54%, keadaan ini lebih baik dibandingkan dengan rata-keadan 

PPK secara umum, yang biasanya hanya sampai 60%. Efisiensi yang lebih 

rendah dari standar didapatkan pada PPK dengan kode KSAPC-1 dan KSAPC-2 

(PPK milik Ade Mulyana, di desa Parakan, Ciomas), dari GKP yang digunakan 

sudah kelihatan bahwa gabah ini kualitasnya rendah (kehitaman, sepertnya 

pernah terendam, meskipun kemudian dikeringkan sampai kadar air sekitar 

13%), sehingga berpengaruh pada hasilnya. 

3. Kadar air GKG pada penelitian ini bervariasi, meskipun mendekati standar GKG. 

Ternyata GKG dengan kadar air lebih rendah memberikan efisiensi  proses 

pengolahan lebih tinggi (seperti terlihat pada PMPLC-1 dan PMPLC-2), namun 

untuk mendapatkan kadar air tersebut diperlukan upaya yang lebih besar. 

Keragaman varietas dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang 

cukup berbeda pada efisiensi pengolahan. 

4. Hasil penghitungan efisiensi ini juga berbeda dengan yang diungkapkan oleh 

pengelola PPK.  Menyampaikan efisiensi yang bervariasi antar PPK, 50-60%, 

45-50%, tergantung pada kualitas GKG. Namun tidak ada yang menyatakan 

efisiensi lebih dari 60%.  Hal ini karena mereka tidak melakukan penghitungan, 

akan tetapi tingkat efisiensi, hanya berdasarkan pengalaman dan pengamatan 

secara umum, disamping itu dikarenakan upah giling dihitung berdasarkan beras 
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hasil proses giling, dan kemungkinan juga terkait dengan pengelolaan bisnis 

beras oleh pengelola PPK. 

 

D. Pengelolaan Lingkungan  

Pengamatan pengelolaan lingkungan dilakukan pada PPK sebagai akibat 

dari operasional mesin PPK, pemanfaatan bangunan dan ruang, serta dampak pada 

lingkungan. Pada umumnya keadaan bangunan dan kondisi lingkungan pada PPK 

yang diamati hampir sama. Beberapa masalah lingkungan adalah sebagai berkut.  

1. Kebisingan disebabkan oleh mesin penggerak cukup tinggi. Mesin penggerak 

biasanya merek Don Feng, Yanmar, Kubota denga kapasitas 8-22 PK, 

ditempatkan satu ruangan dengan ruangan penggilingan padi, operasional 

mesin ini bahkan menimbulkan getaran.  Akan tetapi pengelola dan pekerja 

sudah terbiasa dengan kondisi tersebut (tanpa ear plug), mekipun dalam waktu 

lama hal ini akan menganggu pendengaran. 

2. Partikel debu/asap, cukup banyak beterbangan di dalam ruangan,  

Banyak partikel debu beterbangan, diindikasikan dengan banyaknya menempel 

di dinding, loteng, pada jaring laba-laba, mesin dan peralatan, tanpa ada 

pembersihan sehingga terakumulasi.  

Asap dari aliran knalpot mesin banyak di ruangan (masuk ke ruangan), 

umumnya tanpa pembuangan udara knalpot mesin ke luar ruangan, sehingga 

asap ini menyesakkan nafas.  

Umumnya merupakan ruangan tertutup dengan ventilasi terbatas dan tanpa ada 

exhaust fan untuk membuang dan mengarahkan angin 

3. Penanganan sampah, tidak ada fasilitas/tempat khusus untuk mengumpulkan 

dan menampung sampah. Sampah di ruangan biasanya dikumpulkan dan 

kemudian dibakar, akan tetapi umumnya keadaan di ruangan kotor. 

4. Aliran air limbah  dan leaching bahan, Leaching air berasal dari tumpukan 

sekam atau dari dalam bangunan terbuang ke selokan disebelahnya, akan tetapi 

jumlahnya sedikit, sehingga tidak mempengaruhi kondisi lingkungan. 

5. Penataan Ruangan dan Lokasi,  

Ruangan tanpa penataaan yang baik, di dalam satu ruangan digunakan untuk 

menyimpan traktor tangan, mesin-mesin, perkakas, pupuk organi, sekam dan 

dedak yang sdah dimasukkan ke karung, BBM, berbagi peralatan lainnya, 

bahkan handi sprayer dan pestisida juga disimpan disimpan di ruangan ini.  

Tidak ada batas dan penyekat dalam ruangan, kondisi lantai biasanya tidak 

besih, dengan konstruksi plesteran semen, serta pencahayaan terbatas 

Pada beberapa PPK, sekarang terjadi penumpukan sekam di dalam ruangan 

maupun di luar, karena pihak yang biasanya membeli dan mengambil sekam 
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berkurang, karena jumlah pengusahan ayam juga berkurang (terkena aturan 

bahwa kandang ayam harus  berada > 300 m dari pemukiman). Tanpa 

pengaturan dan pembersihan, ini memang sudah tipikal PPK di lapangan, 

dijadikan ruangan serbaguna tanpa memperhatikan aspek kesehatan, 

keselamatan dan keamanan. 

PPK umumnya berada pada lokasi yang strategis, dekat dengan jalan dan 

punya akses jalan masuk, akan tetapi beberapa diantaranya sudah berada 

ditengah pemukiman warga (seperti pada GHSIC dan PMPLC.  

6. Kebersihan dan Penanganan Sampah/Limbah. 

Sarana Kebersihan, berupa tempat pencucian dan toilet tidak ada. Umumnya 

Tidak mempunyai sarana kebersihan, air bersih dari kran, tetapi tidak jauh dari 

sini ada kolam. 

Sebagian sekam juga dibakar dan sebagian didekomposisi, selanjjutnya akan 

digunakan sebagai pupuk tanaman, akan tetapi tidak ada proses pembuatan 

kompos dengan dipercepat (menggunakan EM4 misalnya). 

7. Bangunan dan ruangan, bangunan bersifat permanen namun tidak sempurna, 

bangunan sudah tua (sekitar 25 tahun) sudah banyak yang rusak dan bocor, 

namun belum ada upaya untuk memperbaiki dan renovasi. 

Kebanyakan PPK tidak mempunyai ruangan gudang khusus yang terpisah dari 

ruangan pengolahan, dan tidak berinisatif untuk memisahkan KGK/beras dengan 

peralatan, bahan dan mesin lainnya.  

Fakta bahwa pengelola PPK tidak tertarik memperbaiki bangunan, karena 

menunggu bantuan pemerintah untuk memperbaiki (pada hal banyak 

diantaranya termasuk orang mampu), sebelumnya PPK ini merupakan batuan 

pemerintah juga.  PPK yang lama milik sendiri masih ada dan sudah tidak 

beroperasi, tetapi juga tidak dibuang, menjadi besi tua. 

8. Lantai Jemur, setiap PPK mempunyai lantai jemur ((bahkan ada yang 

mempunyai dua buah), merupakan lantai plester semen, akan tetapi konstruksi 

permukaanya tidak dibuat melengkung atau miring, sehingga riskan terjadi 

genangan air. Umumnya tidak terawat, ditumbuhi rumput, sudah banyak yang 

pecah dan bolong-bolong, sehingga menimbulkan kotoran pad padi yang 

dijemur atau kehilangan hasil. 
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V. KESIMPULAN 

1. Dengan penelitian ini dapat dikaji keadaan keseimbangan bahan (material 

balance) dan efisiensi proses pengolahan padi pada Penggilingan Padi Kecil 

pada beberapa kecamatan sentra produksi beras, sehingga dapat 

menggambarkan keadaan di lapangan. 

2. Proses pengeringan GKP cukup efisien, dari kadar air GKP adalah 22,50%, 

menjadi kadar air GKG rata-rata 14,62%, terjadi pengurangan bobot sebesar 

22,12 persen (umumnya 30% dianggap wajar), akan tetapi hasil pengkajian 

memperlihatkan bahwa adanya kehilangan hasil yang tidak tereteksi dan tidak 

terhitung sebesar 13,12%. Kehilanga hasil ini terjadi karena sampah yang 

terbawa angin, dimakan oleh hama (ayam, itik, ataupun tercecer. 

3. Dibandingkan dengan keadaan standar, maka tingkat kekeringan (kadar air) 

GKG masih lebih tinggi, namun ini merupakan keadaan umum yang digunakan 

petani. Da dalam kisaran standar, jumlah sekam masih berJumlah dedak yang 

dihasilkan lebih tinggi dari standar sementara jumlah menir lebih sedikit, namun 

bila dijumlahkan prosesentase dedak dan menir (11,45 %), maka angkanya 

masih pada kisaran standar (kisaran 10-15%). 

4. Efisiensi keseimbangan bahan mencapai rata-rata 96,36%, ini artinya dalam 

proses pengolahan GKG menjadi beras ada materi yang hilang, tidak terdeteksi 

dalam perhitungan, sekitar 3.64%.  Kehilangan materi inilah yang akan menjadi 

masalah lingkungan (dapat berupa partikel debu di udara, partikel yang 

menimbulkan pengotoran di lingkungan, sampah tercecer di ruangan 

pengolahan),  dan kesehatan pekerja. 

5. Tingkat efisiensi proses pengolahan padi menjadi beras sebesar 63,54%, 

keadaan ini lebih baik dibandingkan dengan rata-keadan PPK secara umum, 

yang biasanya hanya sampai 60%.  GKG dengan kadar air lebih rendah  dari 

standar memberikan efisiensi  proses pengolahan lebih tinggi, tetapi juga 

membutuhkan energi dan upaya lebih tinggi. 

6. Ditemukan berbagai permasalahan lingkungan dalam pengelolaan PPK yang 

selama ini terabaikan, anara lain, kebisingan, partikel debu dan asap, 

kebersihan ruangan, pengaturan ruangan, ventilasi dan udara, pengoperasian, 

penyediaan sarana dan prasarana, dll. 
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