
Pertemuan ke-7

A.Tujuan Instruksional

1. Umum

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa

akan dapat menentukan jenis tenaga dan mesinakan dapat menentukan jenis tenaga dan mesin

peralatan yang layak untuk diterapkan di

bidang pertanian

2. Khusus

Mahasiswa akan dapat menjelaskan jenis-jenis 

alat pengolahan tanah II 



B. Pokok Bahasan :

Peralatan Pengolahan Tanah

C. Sub Pokok Bahasan:  

Jenis-jenis alat pengolahan tanah II



Garu (harrow)

Tujuan penggunaan garu sebagai pengolah tanah 

kedua: 

• untuk lebih meghancurkan dan  meratakan 

permukaan tanah hingga lebih baik untuk permukaan tanah hingga lebih baik untuk 

pertumbuhan benih maupun tanaman 

• untuk mengawetkan lengas tanah dan 

meningkatkan kandungan unsur  hara pada  

tanah dengan jalan lebih menghancurkan sisa-

sisa tanaman dan mencampurnya dengan tanah



Macam-macam garu yang  digunakan   untuk 

pengolahan tanah kedua adalah:

1. Garu piringan (disk harrow)

- Garu piringan mempunyai ukuran dan 

kecekungan piringan  yang lebih kecil 

dibandingkan dengan bajak

- Jumlah piringan garu piringan lebih banyak - Jumlah piringan garu piringan lebih banyak 

dibandingkan dengan bajak piringan 



Bagian-bagian utama dari garu piringan terdiri 

atas: 

1. Piringan

2. Poros piringan

3. Penggarak piringan

4. Kerangka 4. Kerangka 

5. Kadang kala dilengkapi pula dengan roda 

dukung, apabila sistem penggandengan dengan 

daya penariknya menggunakan sistem hela 

(trailing)



Garu piringan dibedakan atas: 

1. Garu piringan dua rangkaian satu aksi (single 

action two gang disk harrow) 

2. Garu piringan dua rangkaian dua aksi (double 

action two gang disk harrow); garu piringan 

empat rangkaian dua aksi atau biasanya 

disebut tandem (tandem disk harrow)disebut tandem (tandem disk harrow)



Gambar 23. Garu piringan 4 rangkaian 2 aksi 
(tandem)



Gambar 24. Garu piringan 2 rangkaian 1 aksi



Gambar 25. Garu piringan 2 rangkaian 2 aksi



2. Garu bergigi paku (spikes tooth harrow)

- Garu sisir yang ditarik hewan, umumnya

giginya terbuat dari kayu dan biasa digunakan

untuk pengolahan tanah sawah dalam

keadaan basah

- Garu bergigi paku yang ditarik dengan tenaga

traktor gigi-giginya terbuat dari bahan logam,traktor gigi-giginya terbuat dari bahan logam,

dipasang pada batang penempatan (tooth bar)

dengan di klem atau di las

- Bentuk gigi paku sangat bervariasi ada yang

lurus runcing dan ada yang pipih, ada pula

yang berbentuk blimbingan (diamond shape).



Bagian utama garu bergigi paku atau garu sisir 

adalah: gigi paku, batang penempatan dan 

kerangka penguat.

Garu bergigi paku terutama digunakan untuk: 

1. meratakan dan menghaluskan tanah sesudah 

pembajakan, lebih cocok digunakan untuk 

tanah yang mudah hancur.tanah yang mudah hancur.

2. memberantas tanaman pengganggu khususnya 

yang masih kecil-kecil, atau baru tumbuh.



Gambar 26. Garu bergigi paku



3. Garu bergigi per (spring tooth harrow)

Garu bergigi per ini secara keseluruhan 

konstruksinya hampir menyerupai garu bergigi 

paku, hanya gigi-giginya terbuat  dari per atau 

pegas. Kegunaannya adalah:

- meratakan dan menghaluskan tanah sesudah - meratakan dan menghaluskan tanah sesudah 

pembajakan

- memberantas gulma yang mempunyai 

perakaran yang cukup kuat dan dalam

- mengangkat atau mencabut akar-akar 

tanaman sehingga terlempar keluar ke 

permukaan tanah



Gambar 27. Garu  bergigi per



4. Garu-garu khusus (special harrow)

Jenis garu-garu khusus, biasanya digunakan 
untuk mengerjakan pengolahan tanah dengan 
tujuan yang lebih khusus diantaranya: 

1. untuk memusnahkan tanaman pengganggu, 
menghancurkan seresah

2. untuk menggemburkan tanah secara  2. untuk menggemburkan tanah secara  
intensif

3. untuk membuat bedengan (seed bed) yang 
lebih layak.



Macam-macam garu khusus antara lain adalah :

1. pencacah gulma atau seresah (weeder mulcher)

2. garu potong  putar (rotary cross harrow)

3. penggemburan tanah (soil surgeon).



5. Alat penyiang mekanis (cultivator)

Penyiangan dengan peralatan mekanis 

bertujuan:  

- memberantas tanaman pengganggu

- memperbaiki aerasi tanah mempertahankan 

kadar lengas tanahkadar lengas tanah

- memacu kerja mikroorganisme lebih aktif

- mengembangkan penyediaan unsur hara 

dalam tanah

- menggemburkan tanah agar penetrasi  akar 

tanaman pokok lebih mudah.



Bagian-bagian utama alat penyiang mekanis

terdiri atas:

a. Mata pendangir (shovel/sweeper), merupakan

bagian yang aktif untuk penyiangan

b. Tangkai pendangir (shank), berfungsi sebagai

tempat pemasangan mata pendangirtempat pemasangan mata pendangir

c. Batang penempatan, berfungsi sebagai tempat

pemasangan tangkai pendangir

d. Kerangka
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Gambar 28. Empat macam pola pengolahan tanah

Keterangan:

a Masuk

b Keluar

c Garis  tengah

d Head land

Pola pengolahan tanah:

A Pola sepiral

B Pola tepi

C Pola tengah

D Pola alfa

D



Pokok bahasan yang akan di sampaikan pada 
pertemuan ke-8 adalah : 

Peralatan Pengolahan Tanah 

Sub  pokok bahasan:

1. Kebutuhan daya dalam penggunaan alat 
pengolahan tanah pengolahan tanah 

2. Cara menghitung kebutuhan unit peralatan 
dalam pengolahan tanah 

Sampai Jumpa Minggu Depan


