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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Manusia tidak lepas dari kebutuhan primer seperti pangan untuk 

mencukupi kebutuhan fisiknya. Sebab manusia membutuhkan makan untuk 

menghasilkan energi dalam tubuhnya. Semua makanan manusia berasal dari 

tanaman dan hewan yang diternakkan. Tanaman memerlukan media untuk 

tumbuh dan berkembang. Media yang sangat penting dan paling esensial yaitu 

tanah. 

Di bidang pertanian khususnya bududaya pertanian, diperlukan beberapa 

tahap hingga pada akhirnya mencapai proses panen dan proses pasca panen. 

Dalam proses-proses tersebut yang merupakan proses awal adalah pengolahan 

tanah (soil tillage). Pada proses ini berfungsi untuk menggemburkan tanah, 

menghilangkan kotoran, sampah dan gulma pada tanah. Proses pengolahan lahan 

meliputi tahap pembajakan dan penggaruan. 

Pengolahan tanah merupakan suatu proses dimana terjadi olah tanah dengan 

menggunakan alat manual seperti cangkul, dan garu, atau alat modern seperti 

menggunakan traktor bajak singkal dan rotary. Menurut Rizaldi (2006), 

pengolahan tanah dilakukan oleh manusia pada lahan pertanian bertujuan untuk 

menciptakan kondisi fisik, dan biologis tanah yang lebih baik dengan suatu 

kedalaman tertentu agar sesuai bagi pertumbuhan tanamanan.  

Adapun dua jenis bajak yaitu bajak singkal dan bajak rotary. Bajak singkal 

berguna untuk melempar dan membalikan tanah untuk menggemburkan tanah 

olahan. Pengolahan tanah menggunakan bajak singkal dapat memperoleh 

bongkahan tanah yang masih cukup besar dan padat, biasanya masih di perlukan 

tambahan pengerjaan untuk mendapatkan hasil tanah yang lebih halus. Sedangkan 

bajak rotary merupakan bajak yang memiliki banyak mata pisau untuk mencacah 

tanah, selain untuk mencacah tanah mata pisau pada bajak rotary juga cukup baik 

untuk mencacah gulma. Sifat Fisik Tanah adalah mempelajari sifat-sifat tanah 
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seperti tekstur tanah, stuktur, konsistensi, kandungan dan gerakan-gerakan air 

dalam tanah, suhu tanah dan lain-lain (Hardjowigeno, 2003). 

Pada Subak Sigaran hampir semua lahan dimanfaatkan untuk budidaya 

tanaman padi. Subak Sigaran merupakan pendamping kawasan Catur Angga 

Batukaru yang merupakan salah satu warisan budaya dunia. Subak Sigaran 

terletak di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Faktor lain yang menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian adalah ketersediaan air irigasi 

dan adanya saran dari para petani pada saat pengolahan tanah bajak apa yang lebih 

baik untuk meningkatkan produksi padi.  

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pengaruh pengolahan tanah dengan menggunakan bajak singkal 

dan bajak rotary terhadap beberapa sifat fisik tanah? 

2. Penggunaan bajak manakah yang menyebabkan sifat fisik tanah yang sesuai 

untuk meningkatkan produksi padi? 

 

1.3. TUJUAN 

1. Untuk mengetahui perbedaan beberapa sifat fisik tanah dari pengolahan tanah 

dengan menggunakan bajak singkal dan bajak rotary. 

2. Untuk mengetahui bajak manakah yang menyebabkan sifat fisik tanah sesuai 

untuk meningkatkan produksi padi. 

 

1.4. MANFAAT 

Agar petani mengetahui bajak manakah yang lebih baik untuk pengolahan 

tanah agar mendapatkan hasil produksi yang maksimal.  

 


