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ABSTRAK

Karya tulis ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk memberi petunjuk kepada pembaca
dalam memanfaatkan usaha Penggilingan Padi sebagai peluang usaha yang menguntungkan.
Memang sekarang ini sudah banyak usaha Penggilingan Padi yang ada di mana-mana disetiap
pedukuhan. Jika usaha tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh maka akan menjadi peluang
usaha yang menjanjikan. Peluang usaha Penggilingan Padi ini diawali dengan modal yang cukup
banyak dan dapat memperoleh hasil yang besar. Dalam usaha Penggilingan Padi ini banyaknya
jasa yang dikeluarkan tergantung dari banyak sedikitnya para konsumen yang ingin
mengolahkan padinya. Dengan membantu para konsumen dalam mengolah padinya, maka secara
tidak langsung juga ikut membantu para petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan
adanya karya tulis ilmiah ini semoga bermanfaat bagi pembaca yang berminat mengelola usaha
Penggilingan Padi sebagai peluang usaha yang menguntungkan.

ISI

Bidang usaha Penggilingan Padi ini adalah sebuah bidang usaha yang bergerak dalam
bidang jasa yang menawarkan jasa pengolahan hasil panen para petani yakni padi yang diolah
menjadi beras sehingga dapat dikonsumsi. Dalam bidang usaha Penggilingan Padi, banyaknya
jasa yang dikeluarkan tergantung dari banyak sedikitnya para konsumen yang ingin
mengolahkan padinya. Bahkan biasa saja dalam sehari tidak ada seorang pun konsumen yang
datang untuk mengolahkan padinya. Dalam menawarkan bidang usaha Penggilingan Padi ini
kami akan menawarkannya kepada para konsumen yang memiliki hasil panen padi. Untuk lebih
memasarkan bidang usaha yang kami dirikan, kami akan membuat papan nama mengenai
penggilingan padi. Sehingga para konsumen dapat segera tahu tempat penggilingan padi yang
dapat mengolah hasil panen mereka menjadi beras agar bisa dikonsumsi. Dalam usaha
Penggilingan Padi ini, kami akan melengkapi semua peralatan untuk bekerja seperti mesin
penggiling, bak untuk wadah air, dan lain-lain, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar
dan dapat mempersingkat waktu. Selain itu kami juga akan menyediakan/membuat ruang tunggu
bagi konsumen yang datang untuk mengolahkan padinya. Dalam ruang tunggu tersebut kami
akan menyediakan air minum gratis dan bacaan, sehingga dengan adanya fasilitas tersebut
pelanggan akan merasa nyaman dan tidak bosan. Dan juga tempat mengerjakan Pengolahan Padi
sangatlah luas, sehingga dapat menampung banyak padi yang akan diolah menjadi beras. Dalam
layanan kepada para konsumen di tempat usaha tersebut menyediakan ruang tunggu yang
ditambah dengan fasilitas bacaan/majalah dan lain-lain, sehingga para konsumen merasa lebih
nyaman dan tidak bosan. Dan dalam melayani para konsumen berusaha lebih ramah dan sopan
kepada setiap konsumen yang datang untuk mengolahkan padinya. Bahwasanya tenaga kerja
akan selalu diutamakan keselamatan kerja, dengan menggunakan pakaian kerja, sarung tangan,
masker dan perlengkapan lainnya kepada setiap tenaga kerja yang bekerja di tempat usaha
Penggilingan Padi tersebut. Dan harga untuk jasa pengolahan padinya adalah seharga Rp
250,00/kg. Harga tersebut tidak terlalu mahal karena usaha ini berkenaan dengan para petani
pada umumnya dan sudah menjadi kesepakatan kelompok Penggilingan Padi.

Perlengkapan di dalam usaha Penggilingan Padi adalah:
1. Mesin pemecah 10 PK
2. Mesin pemutih 22 PK
3. Mesin tempat gabah 1 buah
4. Mesin tempat beras 1 buah
5. Bak penampungan air pendingin mesin
6. Rol
7. Streng
8. Timbangan
Dalam usaha Penggilingan Padi tersebut perlu adanya pembinaan para pegawai yang
akan melakukan setiap saat dengan menegur para pegawai yang lalai dalam menyelesaikan
pekerjaannya dan juga menegur setiap pegawai yang datang terlambat atau menempatkan dan
menggunakan peralatan kerja yang tidak tepat dan juga membersihkan tempat setelah bekerja,
sehingga dapat melatih bersikap disiplin dan penuh tanggung jawab dan juga tidak merugikan
konsumen. Hasil pengolahan padi sebenarnya mempunyai nilai guna dan ekonomi yang baik
apabila ditangani dengan benar sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dalam sistem
agroindustri padi di pedesaan. Beberapa alternative pemanfaatan hasil tersebut akan dipaparkan
dalam karya tulis ilmiah ini, baik dari hasil penelitian, pengalaman maupun kebiasaan
masyarakat yang perlu disebarluaskan. Sistem Penggilingan Padi, baik ditinjau dari kapasitas
giling maupun teknik penggilingan akan berpengaruh terhadap mutu beras. Sistem Penggilingan
Padi secara tidak langsung juga menentukan jumlah dan mutu hasil sampingnya, terutama
bekatul dan menir. Penggilingan dengan kapasitas besar dan kontinu, umumnya menghasilkan
beras dengan mutu bagus dan rendemen beras keseluruhan tinggi (63-67%). Penggilingan
kapasitas besar biasanya dilengkapi dengan grader, sehingga menir langsung dipisahkan dari
beras kepala. Ditinjau dari menir yang terpisahkan, maka dari sistem Penggilingan Padi ini
diperoleh menir bermutu baik dengan jumlah yang banyak (3-5%). Bekatul yang dihasilkan dari
sistem penggilingan ini mutunya kurang baik, karena masih tercampur dengan dedak dan
serpihan sekam. Penggilingan padi skala sedang dengan system semi kontinu maupun diskontinu
akan menghasilkan bekatul dengan jumlah cukup banyak dan mutu baik. Hal ini karena bekatul
yang dihasilkan dari mesin sosoh kedua, terpisah dengan dedak yang dihasilkan dari mesin sosoh

pertama. Apabila bekatul akan digunakan sebagai bahan pangan, maka sebaiknya hanya diambil
dari hasil mesin sosoh kedua, karena tidak lagi tercampur dengan dedak (bekatul kasar) dan
serpihan sekam. Penggilingan Padi skala kecil yang hanya menggunakan satu unit mesin
pemecah kulit dan satu unit mesin sosoh umumnya menghasilkan bekatul dengan mutu kurang
baik dan jumlah sedikit. Tipe mesin penyosoh berpengaruh terhadap mutu dan rendemen beras
serta hasil sampingnya. Tipe friksi menghasilkan menir ±2% beras mengkilap, namun derajat
putih relatif rendah (41%). Tipe abrasive menghasilkan beras putih (derajat putih 55%), namun
menirnya lebih tinggi yaitu ±5%. Semakin tinggi derajat sosoh beras berarti semakin tinggi
rendemen bekatul yang dihasilkan. Pemanfaatan hasil samping penggilingan padi yang beragam
akan meningkatkan nilai ekonomi dan sosial. Nilai guna dan social menir dapat ditingkatkan
melalui teknologi pengolahan tepung, sedangkan bekatul dengan teknologi ekstrusi dan
enzimatis serta sekam sebagai bahan campuran industry gerabah. Potensi manfaat hasil samping
penggilingan padi ini dapat memberi peluang nilai tambah dalam agroindustri padi. Keuntungan
yang relatif rendah dari beras, dapat ditingkatkan melalui usaha pemanfaatan hasil samping
penggilingan padi tersebut.
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