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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Identifikasi Potensi 

Agrowisata Sirancah terletak di Desa Kedalon Kecamatan Kalikajar 

Wonosobo Jawa Tengah. Dengan ketinggian 831 meter di atas permukaan laut 

dengan kemiringan 2-15%. Letaknya yang berada di kaki Gunung Sumbing 

menjadikan suhu udara di Desa Kedalon cukup dingin yaitu berkisar 20-28
o
C 

pada siang hari dan pada malam hari suhu semakin turun yaitu 15
o
C dengan 

kelembaban 70-90% (BPS, 2016). Daerah pegunungan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi para wisatawan. Pemandangan pegunungan yang indah dan 

memiliki hawa sejuk menjadi salah satu potensi yang menunjang pengembangan 

kawasan agrowisata Sirancah. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

       Jarak Desa ke Kota Kabupaten Wonosobo adalah ±15,50 km yang dapat 

ditempuh menggunakan sepeda motor selama ±23,25 menit. Melihat letak wisata 

yang tidak terlalu jauh dengan pusat kota, akan memudahkan wisatawan untuk 

sampai di lokasi wisata. Disamping itu lokasi agrowisata Sirancah sangat dekat 

dengan jalan raya antar kota yang hanya memerlukan waktu tiga menit dari jalan 

antar kota sampai ke agrowisata.  

Tanah yang berada di kawasan Agrowisata Sirancah didominasi oleh tanah 

regosol, tanah regosol merupakan tanah yang cukup subur untuk budidaya 

tanaman hortikultura. Desa kedalon merupakan salah satu daerah yang sebagian 

besar masyarakatnya bergerak di bidang pertanian terutama tanaman sayur-

sayuran. Hal ini menjadikan daerah kawasan agrowisata Sirancah memiliki 

potensi yang cukup baik dalam sektor pertanian. 
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1. Kebun Jeruk 

Kebun buah jeruk adalah ikon utama yang memiliki peran penting untuk 

menarik wisatawan untuk berkunjung. Petik buah, dan tour menyusuri kebun, 

merupakan kegiatan utama wisatawan saat berkunjung ke Agrowisata Sirancah. 

Aktivitas tersebut, memiliki kepuasan tersendiri bagi pengunjung untuk 

mengeksplor potensi dengan berselfie dan memetik buah jeruk yang matang di 

pohon. 

Kebun buah jeruk mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi 

kawasan agrowisata. Aset penting untuk menarik kunjungan wisatawan adalah 

keaslian, keunikan, kenyamanan, dan keindahan alam dalam bentuk hijaunya 

sayur mayur yang berada di sekitar.  

 

   
Gambar 1. Agrowisata Sirancah 

2. Tanaman Sayuran  

Bertanam sayuran sudah menjadi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat 

Desa Kedalon.  Tingkat pengetahuan masyarakat akan pengembangan tanaman 

khususnya tanaman sayuran cukup baik, hal ini terlihat berbagai jenis tanaman 

sayur-sayuran yang tumbuh subur dan melimpah. Tanaman sayuran ditanam di 
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sekeliling kebun jeruk. Sehingga untuk sampai ke kebun jeruk melewati 

pertanaman sayuran.  

Pertanian sayuran di sekitar kawasan Agrowisata Sirancah turut memiliki 

andil dalam menarik minat pengunjung. Hijaunya lahan pertanian, seperti kubis, 

tomat, cabai dan lain-lain ditambah kondisi cuaca yang sejuk membuat 

pengunjung cukup menikmati panorama sekitar. Pertanian sayuran berpotensi 

untuk dikembangankan menjadi kawasan agrowisata sehingga menambah 

wawasan pengunjung tentang dunia pertanian khususnya sayur-sayuran. 

                    
Gambar 2. Kebun Budidaya Tanaman Sayuran 

 

B. Kondisi BioFisik dan Analisis Kesesuaian Lahan 

Inventarisasi sumber daya lahan merupakan kegiatan yang sangat penting, 

mengingat sumber daya lahan merupakan sumber daya alam yang langka 

sehingga diperlukan informasi yang akurat agar sumber daya lahan dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Informasi tentang kondisi biofisik 

merupakan salah satu tindakan untuk mengetahui seberapa besar kandungan hara, 

dalam menentukan budidaya tanaman yang akan dilakukan. Setiap tanah memiliki 

sifat dan keterbatasannya masing-masing yang akan menentukan kemampuannya 
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atau kapabilitas. Sehingga untuk mengembangkannya diperlukan suatu tindakan 

khusus yang berbeda-beda untuk setiap jenis tanah (M. Lutfi Rayes, 2007).   

Identifikasi kesesuain lahan merupakan salah satu tindakan yang perlu 

dilakukan untuk menentukan tanaman apa yang cocok untuk dibudidayakan pada 

lahan tersebut. Hasil identifikasi ini, menjadi salah satu acuan sebagai dasar untuk 

melakukan tindakan budidaya yang dilakukan. Uji identifikasi lahan meliputi: 

temperatur, ketersediaan air, ketersediaan oksigen, media perakaran, retensi hara, 

bahaya erosi, bahaya banjir, penyiapan lahan, dan hara tersedia.  

    Hasil uji identifikasi kesesuaian lahan disajikan dalam data berikut:  

1. Temperatur (t) 

Temperatur merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman sebab setiap tanaman menghendaki 

temperatur yang berbeda-beda sesuai dengan syarat tumbuhnya, sehingga tanaman 

tersebut dapat tumbuh dengan baik dan dapat berproduktifitas dengan maksimal. 

Temperatur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi transpirasi, 

evaporasi dan evapotranspirasi. Transpirasi merupakan penguapan cairan yang 

terdapat pada tubuh tanaman. Apabila temperatur udara tinggi atau melebihi dari 

temperatur yang dikehendaki oleh tanaman maka transpirasi juga akan meningkat 

sehingga tanaman akan layu. Evaporasi merupakan penguapan air tanah. Apabila 

suhu meningkat maka laju evaporasi juga akan meningkat sehingga air di dalam 

tanah akan cepat hilang dan menyebabkan ketersediaan air di dalam tanah bagi 

tanaman berkurang (Khairunnisa, 2002). 
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Tabel 1. Data temperatur udara di Kecamatan Kalikajar 2015 

No Kecamatan 
Temperatur 

minimum 

Temperatur 

maksimal 
Rerata 

1 Kalikajar 20
o
C 28

o
C 24

o
C 

Sumber: BPS Wonosobo, 2016 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Wonosobo, temperatur rata-rata di Kecamatan Kalikajar pada tahun 2015 adalah 

24
o
C. Temperatur rata-rata tersebut sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan baik 

untuk tanaman jeruk, tomat, kubis maupun cabai. Tanaman jeruk akan 

berproduksi dengan maksimal pada temperatur 19-33
o
C. Tanaman tomat akan 

berproduksi dengan maksimal pada temperatur 18-24
o
C. Tanaman kubis akan 

berproduksi maksimal pada temperatur 13-24
o
C, dan tanaman cabai akan 

berproduksi maksimal pada temperatur 21-27
0
C. Kriteria-kriteria tersebut sesuai 

dengan temperatur rata-rata di Kecamatan Kalikajar. Sehingga berdasarkan data-

data tersebut di Kecamatan Kalikajar sesuai atau cocok digunakan untuk budidaya 

tanaman jeruk, kubis, tomat dan cabai. Dengan demikian tempertur  rata-rata 

Kecamatan Kalikajar termasuk dalam kelas S1.  

2. Ketersediaan Air (wa) 

Air merupakan komponen utama tubuh tanaman, bahkan hampir 90% sel-

sel tanaman dan mikroba terdiri dari air. Air yang diserap tanaman selain 

berfungsi sebagai komponen sel-selnya, juga berfungsi sebagai media reaksi 

hampir pada seluruh proses metabolismenya yang apabila telah terpakai diuapkan 

melalui mekanisme transpirasi yang bersama-sama dengan penguapan dari tanah 

sekitarnya (evapotranspirasi).  
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Menurut Kemas Ali Hanafiah (2013), air merupakan komponen penting 

dalam tanah yang dapat menguntungkan dan kadangkala merugikan. Secara garis 

besar peran air yang menguntungkan :  

a. Sebagai pelarut ion-ion hara. 

b. Sarana transportasi dan pendistribusi nutrisi. 

c. Komponen kunci dalam proses fotosintesis, asimilasi, sintesis maupun 

respirasi tanaman. 

d. Agen pemicu pelapukan bahan induk, perkembangan tanah dan 

diferensiasi horizon. 

e. Sebagai pelarut dan pemicu reaksi kimiawi penyedia unsur hara. 

f. Penopang aktivitas mikrobia dalam merombak unsur hara. 

g. Pembawa oksigen terlarut kedalam tanah.  

h. Stabilisator temperatur tanah dan mempermudah pengolahan tanah. 

i. Pengahambat pertumbuhan gulma.  

j. Pelarut pupuk dan pestisida. 

Berdasarkan data Kecamatan Kalikajar Dalam Angka tahun 2016, 

didapatkan data Curah Hujan, Bulan Kering dan Hari Hujan Kecamatan Kalikajar 

yang terdapat pada tabel 8. 
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Tabel 2. Ketersediaan Air di Kecamatan Kalikajar Tahun 2015 

Bulan Curah hujan (mm) Bulan Kering 

(<100 mm) 

Hari Hujan (hari) 

Januari 401  25 

Februari 611  22 

Maret 517  24 

April 555  25 

Mei 200  8 

Juni 52 √ 4 

Juli 1 √ 2 

Agustus 7 √ 5 

September 16 √ 5 

Oktober 18 √ 4 

November 415  19 

Desember 550  20 

Total 3.343 5 163 

Sumber: Kecamatan Kalikajar dalam Angka, 2016 

Keterangan:  

√ : Bulan kering yaitu curah hujan <100 mm 

a. Curah Hujan  

Curah hujan adalah jumlah air yang terkumpul dalam tempat yang datar, 

tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir selama periode tertentu yang 

diukur dengan satuan tinggi millimeter (mm) diatas permukaan horizontal.  

Indonesia merupakan negara yang memiliki angka curah hujan yang bervariasi 

dikarenakan daerahnya yang berada pada ketinggian yang berbeda-beda. Curah 

hujan satu milimeter (mm) memiliki arti dalam luasan satu meter persegi pada 

tempat yang datar tertampung air setinggi satu millimeter atau tetampung air 

setinggi satu liter. 

 Berdasarkan data curah hujan Kecamatan Kalikajar tahun 2015 yang 

tercantum dalam Kecamatan Kalikajar dalam angka tahun 2016, menunjukkan 

bahwa curah hujan di Kecamatan Kalikajar sebesar 3.343 mm/tahun dan 

835,75mm/masa pertumbuhan tanaman hortikultura. Sedangkan curah hujan yang 
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dihendaki tanaman jeruk untuk mendapatkan produksi yang maksimal yaitu 

sebesar 1.200-3.000 mm/tahun, curah hujan tanaman tomat 400-700 mm/masa 

pertumbuhan, curah hujan tanaman kubis sebesar 350–800 mm/masa 

pertumbuhan dan curah hujan tanaman cabai sebesar 600–1.200 mm/masa 

pertumbuhan. Kondisi curah hujan tersebut termasuk kedalam kelas S2 untuk 

kelas kesesuaian lahan tanaman jeruk dan tanaman kubis, kelas S3 untuk tanaman 

tomat dan kelas S1 untuk tanaman cabai. 

b. Bulan Kering 

 Bulan kering merupakan bulan dimana curah hujan dalam bulan tersebut 

sangat kecil atau bahkan tidak ada hujan sama sekali. Berdasarkan sistem 

klasifikasi iklim menurut oldeman dalam Nur (2005), bulan kering adalah bulan 

yang curah hujannya sama atau lebih kecil dari pada 100 mm. Dan menurut 

Schmidt–Ferguson, bulan kering adalah suatu bulan yang jumlah hujannya kurang 

dari 60 mm. 

Berdasarkan Data pada tabel 8, tahun 2015 Kecamatan Kalikajar memiliki 

lima bulan yang memiliki curah hujan kurang dari 100 mm maupun 60 mm yang 

berarti bulan kering. Sehingga pada tahun 2015 Kecamatan Kalikajar memiliki 

lima bulan kering. Syarat tumbuh tanaman jeruk menghendaki bulan kering 

sebanyak 2,5–4 bulan. Berdasarkan data tersebut, bulan kering di Kecamatan 

Kalikajar termasuk kelas S2 atau cukup sesuai. 
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c. Kelembaban 

Berikut adalah data kelembaban udara di Kecamatan Kalikajar tahun 2015 

disajikan dalam tabel 9. 

Tabel 3. Data Kelembaban udara Kecamatan Kalikajar tahun 2015 

No Kecamatan 
Kelembaban 

minimum 

Kelembaban 

maksimal 
Rerata 

1 Kalikajar 75
o
C 90

o
C 82,5

o
C 

Sumber: Kecamatan Kalikajar dalam Angka,  2016 

Kelembaban adalah ukuran jumlah uap air di udara. Dalam pertumbuhan 

tanaman kelembaban udara dapat berpengaruh terhadap laju penguapan atau 

transpirasi. Jika kelembaban rendah, maka laju trasnpirasi, penyerapan air dan zat-

zat mineral akan meningkat sehingga ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan 

tanaman juga akan meningkat. Sebaliknya jika kelembaban tinggi, maka laju 

transpirasi dan penyerapan zat-zat nutrisi juga rendah. hal ini akan mengurangi 

ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman sehingga pertumbuhan nya juga 

akan terhambat. Selain itu, kelembaban yang tinggi akan menyebabkan 

tumbuhnya jamur yang dapat merusak atau membusukkan akar. 

Bedasarkan data Kecamatan Kalikajar dalam angka tahun 2016, 

kelembaban rata-rata tahun 2015 yaitu 82,5%. Tanaman jeruk menghendaki 

kelembaban sebesar 50–90%, tanaman kubis sebesar 65–90%, dan tanaman tomat 

menghendaki kelembaban sebesar 24-80%. Data tersebut termasuk kedalam kelas 

S1(sangat sesuai) untuk tanaman jeruk, dan kubis, Sedangkan untuk tanaman 

tomat termasuk kedalam kelas S2 (cukup sesuai). Dengan kondisi tersebut 

tanaman jeruk dan kubis sesuai ditanam di Kecamatan Kalikajar dan tidak 

memiliki faktor pembatas sedangkan tanaman tomat  cukup sesuai dengan faktor 

pembatas yang agak besar.  
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3. Ketersediaan Oksigen (oa) 

Tanaman jeruk, tomat, kubis dan cabai dalam budidayanya selain 

membutuhkan faktor pendukung dari kondisi iklim juga membutuhkan unsur-

unsur lain untuk masa pertumbuhannya, salah satunya yaitu kebutuhan oksigen. 

Oksigen dapat diperoleh dari udara bebas maupun udara di dalam tanah. 

Ketersediaan oksigen dalam tanah dapat dilihat dari pori makro dan mikro tanah. 

Dimana pori makro tanah menyimpan udara dan pori mikro menahan air. Oleh 

karena itu untuk mengetahui kebutuhan oksigen dilihat dari proses drainase. 

Berdasarkan hasil survei, lahan kawasan agrowisata sirancah mempunyai 

kondisi drainase yang baik. Hal ini sesuai dengan karakteristik kesesuaian lahan 

untuk tanaman jeruk, tomat, kubis dan cabai menghendaki kondisi drainase yang 

baik. Sehingga kondisi drainase tersebut termasuk kedalam kelas S1 atau sangat 

sesuai.  

4. Media Perakaran (r)  

Media perakaran merupakan salah satu parameter yang harus diamati 

dalam menentukan kelas kesesuaian lahan. Dengan diamatinya media perakaran 

maka akan diketahui pengaruh kondisi media tanam terhadap pertumbuhan 

tanaman. Berdasarkan hasil survei lapangan bahan kasar, tekstur tanah dan 

kedalaman efektif lahan kawasan agrowisata sirancah disajikan dalam tabel 10 

sebagai berikut:  

Tabel 4. Bahan Kasar, Tekstur, dan Kedalaman Efektif Tanah Kawasan   

     Agrowisata 

Bahan Kasar  

(%) 

Tekstur Kedalaman 

Efektif 

<3 Agak halus >100 

Sumber: Survei Lapangan pada 5 februari 2017 
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a. Bahan Kasar 

Bahan kasar yaitu batuan yang berukuran lebih dari dua mm yang terdapat 

di permukaan  tanah dan dalam lapisan 20 cm. Berdasarkan hasil survei lapangan 

yang telah dilakukan, bahan kasar yang terdapat di lahan kawasan agrowisata 

sirancah sebanyak <3%. Tanaman jeruk, tomat, kubis dan cabai menghendaki 

bahan kasar sebesar <15%. 

Kondisi bahan kasar <3% di lahan kawasan Agrowisata Sirancah tersebut 

termasuk kedalam kelas S1 atau sangat sesuai baik untuk tanama jeruk, tomat, 

kubis maupun cabai. Kondisi tersebut memudahkan petani dalam pengolahan 

lahan. Sehingga tidak menjadi faktor pembatas bagi tanaman jeruk, tomat, kubis 

dan cabai di lahan tersebut. 

b. Tekstur 

Tekstur tanah menunjukkan komposisi partikel penyusun tanah yang 

dinyatakan sebagai perbandingan proporsi fraksi pasir, debu dan liat. Tekstur 

tanah merupakan salah satu sifat tanah yang sangat menentukan kemampuan 

tanah untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Tekstur tanah akan mempengaruhi 

kemampuan tanah menyimpan dan menghantarkan air, menyimpan dan 

menyediakan hara bagi tanaman. 

Bersadarkan hasil laboratorium tekstur tanah pada lahan kawasan 

Agrowisata Sirancah termasuk kedalam kelompok agak halus yaitu lempung liat 

berpasir. Tanaman jeruk dan kubis menghendaki tekstur tanah sedang dan agak 

halus. Tanaman tomat dan cabai menghendaki tekstur tanah sedang, agak halus 

dan halus. Berdasarkan kelas kesesuaian lahan, tekstur tanah agak halus termasuk 
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kedalam kelas S1 atau sangat sesuai baik untuk tanaman jeruk, tomat, kubis, 

maupun cabai. Artinya lahan tidak mempunyai pembatas yang berarti atau nyata 

terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat minor 

dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara nyata.   

c. Kedalaman Efektif 

Kedalaman tanah efektif adalah kedalaman tanah yang masih dapat 

ditembus akar tanaman. Banyaknya perakaran, baik akar halus maupun akar kasar, 

serta dalamnya akar-akar tersebut dapat menembus tanah dan bila tidak dijumpai 

akar tanah, maka kedalaman efektif ditentukan berdasarkan kedalaman solum 

tanah. Kedalaman efektif mempengaruhi pertumbuahn dan perkembangan akar, 

drainase dan ciri fisik tanah (Sarwono Hardjowigeno dan Widitmaka, 2011). 

Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui bahwa kedalaman efektif 

lahan kawasan Agrowisata Sirancah >100 cm. Tanaman jeruk  mengehendaki 

kedalam efektif >100 cm, tanaman tomat dan kubis mengendaki kedalam efektif 

>50 cm dan tanaman cabai menghendaki kedalam efektif >75 cm. Kedalaman 

efektif di lahan kawasan Agrowisata Sirancah tersebut termasuk kedalam kelas S1 

atau sangat sesuai, Artinya lahan tidak mempunyai pembatas yang berarti atau 

nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat 

minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara nyata.   

5. Retensi Hara (f) 

Kesuburan tanah adalah suatu keadaan tanah dimana tata air, udara dan 

unsur hara dalam keadaan cukup seimbang dan tersedia sesuai kebutuhan tanaman 

baik fisik, kimia maupun biologi tanah. Selain fisik tanah, sifat kimia tanah juga 
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menjadi salah satu kualitas lahan yang penting untuk diamati atau diketahui 

seperti retensi hara. Beberapa karakteristik lahan perlu diketahui melalui analisis 

laboratorium dalam mengetahui retensi hara, diantaranya KTK (kapasitas tukar 

kation), Kejenuhan basa, pH dan C-organik. Data hasil analisis laboratorium 

retensi hara di sajikan pada tabel 11 sebagai berikut : 

Tabel 5. Nilai KTK, Kejenuhan Basa, dan pH Kawasan Agrowisata 

Kation-dd Kejenuhan 

Basa (%) 

KTK 

(cmol/kg) 

pH 

H2O 

C-organik 

(%) Ca Mg Na 

2,65 0,84 0,005 20,35 18,97 6,58 0,18 

Sumber: Hasil Uji Lab.BPTP Yogyakarta Mei 2017 

a. Kejenuhan Basa 

Kejenuhan basa merupakan persentase dari total KTK yang ditempati oleh 

kation-kation basa seperti Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, dan Na

+
. Nilai kejenuhan basa 

berhubungan erat dengan pH dan tingkat kesuburan tanah. Kemasaman akan 

menurun dan kesuburan akan meningkat dengan meningkatnya kejenuhan basa. 

Kejenuhan basa tanah berkisar antara 50%-80% tergolong mempunyai kesuburan 

sedang dan dikatakan tidak subur jika kurang dari 50% (Windawati A, 2011). 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa tanah di 

kawasan agrowisata sirancah memiliki kejenuhan basa 20,35%. Nilai kejenuhan 

basa tersebut tergolong rendah. Tanaman jeruk menghendaki kejenuhan basa 

≥20%, tanaman tomat menghendaki kejenuhana basa >30%, tanaman cabai 

menghendaki >35 dan tanaman kubis mengehendaki >50%. Kejenuhan basa 

sebesar 20,35% termasuk ke dalam kelas kesesuaian lahan S1 atau sangat sesuai 

untuk tanaman jeruk, S2 atau cukup sesuai untuk tanaman tomat dan cabai dan S3 

untuk tanaman kubis.  



14 

 

b. KTK  

Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah yaitu kemampuan koloid tanah 

dalam jerap dan menukar kation. Kation tersebut kemudian ditukar dengan ion H
+
 

hasil respirasi akar tanaman. KTK biasannya dinyatakan dalam miliekuivalen/100 

g tanah atau me%, tetapi sekarang diubah menjadi cmolc/kg tanah (centimoles of 

charge per kilogram of dry soil) (Imam Syahrul Gunawan, 2014).  

Berdasarkan hasil analisis laboratorium, menyatakan bahwa lahan 

kawasan Agrowisata Sirancah memiliki KTK tanah 18,97 cmol/kg.  KTK tanah 

tersebut tergolong sedang. Tanaman jeruk, tomat, kubis dan cabai menghendaki 

KTK tanah >16 cmol/kg. KTK tanah kawasan agrowisata Sirancah tersebut 

termasuk kedalam kelas S1 atau sangat sesuai. Artinya lahan tidak mempunyai 

pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau 

faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas 

lahan secara nyata.   

c. pH  

pH tanah merupakan ukuran kemasaman tanah atau kebasaan suatu 

larutan. Pengukuran pH tanah merupakan salah satu hal terpenting yang harus 

dilakukan untuk mengetahui kesuburan tanah agar kondisi pH tanah sesuai dengan 

persyaratan tumbuh tanaman sebab setiap tanaman memerlukan pH tanah yang 

berbeda-beda untuk proses produksi yang optimal dan pertumbuhannya (Eviati 

dan Sulaeman, 2009). 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium tanah di kawasan Agrowisata 

Sirancah memiliki pH 6,67. pH tanah 6,67 tergolong pH netral. Menurut Sofyan R 
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dkk (2007), tanah dapat dipilah berdasarkan reaksi tanah atau  pH (H2O) sebagai 

berikut:   

Reaksi tanah    pH 

Sangat masam    <4,5 

Masam     4,5-5,5 

Agak masam    5,6-6,5 

Netral     6,6-7,5 

Agak Alkalis    7,6-8,5 

Alkalis      >8,5 

Tanaman jeruk menghendaki pH 5,5–7,6, tanaman tomat menghendaki pH 6,0–

7,5, tanaman kubis menghendaki pH 6,0–7,8 dan tanaman cabai menghendaki pH 

6,0–7,6. Sehingga pH tanah 6,67 (netral) di kawasan agrowisata Sirancah 

termasuk ke dalam kelas S1 baik untuk tanaman jeruk, tomat, kubis maupun 

cabai. Hal tersebut menjadikan lahan kawasan agrowisata sirancah tidak 

mempunyai pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara 

berkelanjutan, atau faktor pembatas  bersifat minor dan tidak akan berpengaruh 

terhadap produktivitas tanaman jeruk, tomat, kubis, maupun cabai.   

d. C-organik 

C-organik yaitu senyawa karbon yang berasal dari bahan organik di dalam 

tanah. Kadar C-organik tanah cukup bervariasi, tanah mineral biasanya 

mengandung C-organik antara 1-9%, sedangkan tanah gambut dan lapisan organik 

tanah hutan dapat mengandung 40-50% C-organik dan biasanya <1% di tanah 

gurun pasir (Fadhilah, 2010 dalam Muhammad Fadli, 2014).  
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Besarnya kandungan C-organik dalam tanah juga dapat menentukan 

jumlah kandungan bahan organik di dalam tanah. Bahan organik adalah bagian 

dari tanah yang merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis, yang bersumber 

dari sisa tanaman atau binatang yang terdapat di dalam tanah yang terus menerus 

mengalami perubahan bentuk, karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika dan 

kimia (Kononova, 1961 dalam Ani, 2007).  

Berdasarkan dari hasil analisis laboratorium, tanah kawasan Agrowisata 

Sirancah mengandung C-organik sebesar 0,18%. Tanaman jeruk, tomat dan cabai 

menghendaki kandungan C-organik >1,2%, dan tanaman kubis menghendaki  

kandungan C-organik >2%. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tanah 

memiliki kadar C-organik yang cukup rendah dan termasuk ke dalam kelas S3 

atau sesuai marginal (marginally suitable) untuk tanaman jeruk, tomat, kubis, 

maupun cabai. Lahan memiliki faktor pembatas yang besar sehingga mengurangi 

produktivitas tanaman-tanaman tersebut.  

6. Hara Tersedia (n) 

Unsur hara sangat dibutuhkan tanaman dalam proses pertumbuhannya. 

Ketersediaan unsur hara dalam jumlah yang cukup di dalam tanah akan 

menunjang produksi tanaman secara optimal. Apabila ketersediaannya sangat 

terbatas atau tidak dapat memenuhi kebutuhan tanaman maka dapat mengganggu 

proses pertumbuhannya. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman di bagi menjadi 

dua yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro meliputi H, O, N, C, P, 

S, K, Ca, Mg. Sedangkan unsur hara mikro meliputi Fe, Zn, Mo, Cu, Co, Cl. 

Diantara unsur-unsur hara tersebut terdapat unsur hara esensial terbesar yang 
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dibutuhkan oleh tanaman diantaranya N, P, K. Hasil analisis laboratorium 

ketersediaan hara pada lahan kawasan agrowisata Sirancah disajikan pada tabel 12 

sebagai berikut : 

Tabel 6. Nilai N, P, K Kawasan Agrowisata 

N Total (%) 
P Tersedia 

(mg/100 g) 

K Tersedia 

(mg/100 g) 

0,29 1,25 16,05 

Sumber: Hasil Uji Lab.BPTP Yogyakarta Mei 2017 

a. N total 

Nitrogen (N) merupakan unsur hara yang mutlak dibutuhkan oleh 

tanaman. Unsur hara nitrogen sangat diperlukan untuk pembentukan atau 

pertumbuhan bagian-bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang dan akar.  

Tanaman dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat (NO3) dan ion 

ammonium (NH
4+

). Sebagian bermuatan negatif sehingga selalu berada di dalam 

larutan tanah, ion nitrat lebih mudah tercuci oleh aliran air (Novizan, 2005 dalam 

kembaren 2011). 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium, didapatkan bahwa pada lahan 

terkandung N total atau jumlah unsur N sebesar 0,29%.  N total tersebut tergolong 

sedang yaitu antara 0,21-0,50%. Tanaman jeruk, tomat, kubis maupun cabai 

menghendaki N total sedang. Sehingga N total tanah kawasan Agrowisata 

Sirancah tersebut termasuk ke dalam kelas S1 atau cukup sesuai untuk tanaman 

jeruk, tomat, kubis maupun cabai. Hal tersebut berarti bahwa berdasarkan kelas 

kesesuaian lahan, ketersediaan N pada lahan tersebut tidak menjadi pembatas 

yang terlalu besar dan tidak berpengaruh secara nyata terhadap produktivitas 

tanaman. 
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b. P tersedia 

Unsur P merupakan salah satu unsur hara makro primer, sehingga 

diperlukan tanaman  dalam jumlah banyak untuk tumbuh dan berproduksi. Pada 

beberapa bagian tubuh tanaman yang berkaitan dengan pertumbuhan generatif 

terkandung unsur P di dalamnya, seperti daun-daun bunga, tangkai-tangkai sari, 

butir tepung sari, kepala sari, daun buah dan biji. Hal tersebut menunjukan bahwa 

unsur P dibutuhkan tanaman untuk pembentukan bunga dan buah. 

Hasil analisis laboratorium menunjukkan, lahan kawasan agrowisata 

Sirancah mengandung P tersedia sebesar 1,25 mg/100 gram. Kandungan P 

tersedia tersebut tergolong sangat rendah sedangkan tanaman jeruk menghendaki 

kandungan P tersedia yang tinggi yaitu antara 41-60 mg/100 gram. Tanaman 

tomat, kubis dan cabai menghendaki kandungan P tersedia yang sedang yaitu 

antara 21-40 mg/100 gram. Berdasarkan kelas kesesuaian lahan, kandungan P 

tersedia pada tanah tersebut termasuk ke dalam kelas S3 atau sesuai marginal 

(marginally suitable). Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor 

pembatas ini sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya dan memerlukan 

tambahan masukan yang lebih banyak. 

c. K tersedia 

Unsur K dalam pertumbuhan tanaman merupakan salah satu unsur hara 

makro primer yang diperlukan tanaman dalam jumlah banyak, selain unsur N dan 

P. Unsur K diserap tanaman dari dalam tanah dalam bentuk ion K
+
. Bagi tanaman 

unsur K dapat berfungsi sebagai aktivator enzim. Sekitar 80 jenis enzim 

memerlukan unsur K dalam aktivasinya. Unsur K membantu penyerapan air dan 
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unsur hara dari tanah oleh tanaman, membantu transportasi hasil asimilasi dari 

daun ke jaringan tanaman. 

Hasil analisis laboratorium menunjukkan, kandungan K tersedia pada 

lahan kawasan agrowisata sirancah sebesar 16,05 mg/100 gram. Kandungan 

tersebut termasuk golongan rendah yaitu 10-20 mg/100 gram, sedangkan tanaman 

jeruk, tomat, kubis maupun cabai menghendaki K tersedia sedang yaitu 21-40 

mg/100 gram. Berdasarkan hasil tersebut K tersedia di dalam tanah lahan kawasan 

agrowisata termasuk kedalam kelas S2 atau cukup sesuai (moderately suitable). 

Lahan mempunyai faktor pembatas yang agak besar, faktor pembatas ini akan 

berpengaruh terhadap produktivitasnya, dan memerlukan tambahan masukan 

(input). 

7. Penyiapan Lahan (p) 

Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan di kawasan 

Agrowisata Sirancah diketahui bahwa jumlah batuan di permukaan yaitu sebanyak 

0% dan singkapan batuan sebanyak 0%. Tanaman jeruk, kubis, tomat dan cabai 

menghendaki batuan di permukaan dan singkapan batuan sebesar  <5%.  

Berdasarkan kelas kesesuaian lahan batuan di permukaan dan singkapan batuan 

sebesar  0% termasuk ke dalam kelas S1 atau sangat sesuai untuk tanaman jeruk, 

tomat, kubis maupun cabai. Oleh sebab itu kondisi lahan di kawasan agrowisata 

Sirancah tersebut tidak menjadi hambatan dalam hal penyiapan lahan. Data 

tersebut tersaji dalam tabel 13, sebagai berikut : 
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Tabel 7. Batuan Permukaan dan Singkapan Batuan Kawasan Agrowisata 

Batuan Permukaan 

(%) 

Singkapan Batuan (%) 

0  0 

Sumber: Survei Lapangan pada 5 Februari 2017 

8. Tingkat Bahaya Erosi (e)  

Berdasarkan hasil survei lapangan didapatkan data sebagai berikut :  

Tabel 8. Bahaya Erosi dan Kemiringan tanah Kawasan Agrowisata 

Kemiringan tanah Bahaya erosi 

8% Sangat ringan  

Sumber : Survei lapangan pada 5 Februari 2017 

a. Kemiringan tanah 

Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan di lahan kawasan 

Agrowisata Sirancah diketahui bahwa kemiringan tanah di kawasan tersebut 

sebesar 8%. Tanaman jeruk menghendaki kemiringan tanah sebesar <8%, 

tanaman tomat, kubis dan cabai menghendaki kemiringan tanah <3%. Besar 

kemiringan lahan kawasan Agrowisata Sirancah tersebut termasuk kedalam kelas 

kesesuaian lahan S2 atau cukup sesuai untuk tanaman jeruk, tomat, kubis dan 

cabai. Lahan mempunyai faktor pembatas yang agak besar, faktor pembatas ini 

akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, dan memerlukan tambahan masukan 

(input). 

b. Bahaya erosi 

Berdasarkan hasil survei lapangan didapatkan kemiringan lereng tanah 

sebesar 8%. Lereng merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bersar 

kecilnya bahaya erosi yang di timbulkan. Menurut Sarwono H dan Widiatmaka 

(2011), Lahan dengan kemiringan curam (30-45%) memiliki pengaruh grafitasi 

yang lebih besar dibandingkan lahan dengan kemiringan lereng agak curam (15-
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30%) dan landai (8-15%). Semakin curam lereng maka akan menimbulkan erosi 

yang semakin besar.  

Tingkat bahaya erosi pada lahan tersebut tergolong sangat ringan karena 

kemiringan lereng  8% termasuk landai. Tanaman jeruk menghendaki bahaya 

erosi sangat ringan dan tanaman tomat, kubis dan cabai menghendaki tidak 

adanya bahaya erosi pada lahan budidayanya. Bahaya erosi sangat ringan tersebut 

termasuk kedalam kelas S1 atau sangat sesuai untuk tanaman jeruk dan S2 atau 

cukup sesuai untuk tanaman tomat, kubis maupun cabai. 

9. Bahaya banjir (fh) 

Berdasarkan hasil survei lapangan, kawasan Agrowisata Sirancah dalam 

periode satu tahun tanah tidak pernah tergenang banjir untuk waktu lebih dari 24 

jam. Hal ini didukung dengan lokasi yang berada di daerah pegunungan yang 

tidak memungkinkan terjadi genangan banjir. Kondisi tersebut termasuk golongan 

F0 dimana dalam kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman jeruk, tomat, kubis 

maupun cabai termasuk dalam kelas S1 atau sangat sesuai.  
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Tabel 9. Kesesuaian lahan aktual tanaman jeruk 

No 
Persyaratan Penggunaan/ 

Karakteristik lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 
Nilai Data Kelas 

S1 S2 S3 N 

1 Temperatur (tc)      S1 

 Temperatur rata-rata (
0
C) 

19 – 33 
33 – 36 

16 – 19 

36 – 39 

13 – 16 

>39 

<13 

24
0
C 

 
S1 

2 Ketersediaan air (wa)      S2 

 Curah hujan (mm) 

 
1.200 – 3.000 

1.000 – 1.200 

3.000 – 3.500 

800 – 1.000 

3.000 – 4.000 

<800 

>4000 

3.343 

 
S2 

 Kelembaban udara (%) 
50 – 90 

<50 

>90 
  

82,5 % 

 
S1 

 Lama masa kering (bulan) 2,5 – 4 4 – 5 5 – 6 >6 5 S1 

3 Ketersediaan oksigen (oa)      S1 

 Drainase 
Baik, sedang agak terhambat 

terhambat, 

agak cepat 

sangat 

terhambat, cepat 

Baik 

 
S1 

4 Media perakaran (rc)      S1 

 Tekstur 

 

Sedang, agak 

halus 

agak kasar, 

halus 
sangat halus kasar 

Agak halus 

 
S1 

 Bahan kasar (%) <15 15 – 35 35 – 55 >55 <3 S1 

 Kedalaman tanah (cm) >100 75 – 100 50 – 75 <50 >100 S1 

5 Retensi hara (nr)      S3 

 KTK tanah (cmol) >16 5 – 16 <5  18,97 S1 

 Kejenuhan basa (%) ≥20 <20 <20  20,35 S1 

 pH H2O 5,5 – 7,6 5,2 – 5,5 <5,2  6,67 (netral) S1 

 C-organik (%) >1,2 0,8 – 1,2 <0,8  0,18 S3 

6 Bahaya erosi (eh)      S2 

 Kemiringan tanah (%) <8 8 – 15 15 – 30 >30 8 S2 
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 Bahaya erosi 
sangat ringan ringan - sedang berat sangat berat 

Sangat 

ringan 
S1 

7 Bahaya banjir (fh)      S1 

 Genangan  F0 - - >F0 F0 S1 

8 Penyiapan lahan (lp)      S1 

 Bantuan permukaan (%) <5 5 – 15 15 – 40 >40 0 S1 

 Singkapan batuan (%) <5 5 – 15 15 – 25 >25 0 S1 

9 Hara tersedia (na)      S3 

 N Total (%) 

 
sedang rendah sgt rendah - 

0,29 

(sedang) 
S1 

 P2O5 tersedia (mg/100 g) 
tinggi sedang 

rendah-sgt 

rendah 
- 

1,25 (sangat 

rendah) 
S3 

 K tersedia (mg/100 g) 
sedang rendah sgt rendah  

16,05 

(rendah) 
S2 

 Sumber : Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2012 
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Tabel 10. Kesesuaian lahan aktual tanaman tomat 

No Persyaratan Penggunaan/ 

Karakteristik lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan Nilai Data Kelas 

S1 S2 S3 N 

1 Temperatur (tc)      S1 

 Temperatur rata-rata (
0
C) 

18 – 24 
26 – 30 

16 – 18 

30 – 35 

13 – 16 

>35 

<13 

24
0
C 

 
S1 

2 Ketersediaan air (wa)      S3 

 Curah hujan pada masa 

pertumbuhan (mm) 
400 – 700 

700 – 800 

300 – 400 

>800 

200 – 300 

<200 

 

835,75 

 
S3 

 Kelembaban udara (%) 
24 – 80 

80 – 90 

20 – 24 

>90 

<24 
 

82,5 % 

 
S2 

3 Ketersediaan oksigen (oa)      S1 

 Drainase baik, agak 

terhambat 

agak cepat, 

sedang 
terhambat 

sangat 

terhambat, cepat 

Baik 

 
S1 

4 Media perakaran (rc)      S1 

 Tekstur 

 

sedang, agak 

halus, halus 

agak kasar, 

halus, sedang 

sangat halus, 

agak kasar 
kasar 

Agak halus 

 
S1 

 Bahan kasar (%) <15 15 – 35 35 – 55 >55 <3 S1 

 Kedalaman tanah (cm) >50 >50 30 – 50 <30 >100 S1 

5 Retensi hara (nr)      S3 

 KTK tanah (cmol) >16 5 – 16 <5  18,97 S1 

 Kejenuhan basa (%) >30 20 – 35 <20  20,35 S2 

 pH H2O 
6,0 – 7,5 

5,5 – 6,0 

7,5 – 8,0 

<5,5 

>8,0 
 6,67 (netral) S1 

 C-organik (%) >1,2 0,8 – 1,2 <0,8  0,18 S3 

6 Bahaya erosi (eh)      S2 
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 Kemiringan tanah (%) <3 3 – 8 8 – 15 >15 8 S2 

 Bahaya erosi 
 sangat ringan ringan - sedang 

Berat - sangat 

berat 

Sangat 

ringan 
S2 

7 Bahaya banjir (fh)      S1 

 Genangan  F0 - - >F0 F0 S1 

8 Penyiapan lahan (lp)      S1 

 Bantuan permukaan (%) <5 5 – 15 15 – 40 >40 0 S1 

 Singkapan batuan (%) <5 5 – 15 15 – 25 >25 0 S1 

9 Hara tersedia (na)      S3 

 N Total (%) 

 
sedang rendah sgt rendah - 

0,29 

(sedang) 
S1 

 P2O5 tersedia (mg/100 g) 
sedang rendah sgt rendah - 

1,25 (sangat 

rendah) 
S3 

 K tersedia (mg/100 g) 
sedang rendah sgt rendah  

16,05 

(rendah) 
S2 

Sumber : Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2012 
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Tabel 11. Kesesuaian lahan aktual tanaman kubis 

No Persyaratan Penggunaan/ 

Karakteristik lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan Nilai Data Kelas 

S1 S2 S3 N 

1 Temperatur (tc)      S1 

 Temperatur rata-rata (
0
C) 

13 – 24 
24 – 30 

13 – 10 

30 – 35 

5 – 10 

>35 

<5 

24
0
C 

 
S1 

2 Ketersediaan air (wa)      S2 

 Curah hujan pada masa 

pertumbuhan (mm) 
350 – 800 

800 – 1.000 

300 – 350 

>1.000 

250 – 500 

<250 

 

835,75 

 
S2 

 Kelembaban udara (%) 
65 – 90 

60 – 65 

90 – 95 

50 – 60 

>95 
<50 

82,5 % 

 
S1 

3 Ketersediaan oksigen (oa)      S1 

 Drainase baik, agak 

terhambat 

agak cepat, 

sedang 
terhambat 

sangat 

terhambat, cepat 

Baik 

 
S1 

4 Media perakaran (rc)      S1 

 Tekstur 

 

sedang, agak 

halus, 

agak halus, 

halus, 

sangat halus, 

agak kasar 
kasar 

Agak halus 

 
S1 

 Bahan kasar (%) <15 15 – 35 35 – 55 >55 <3 S1 

 Kedalaman tanah (cm) >50 - 25 – 50 <25 >100 S1 

5 Retensi hara (nr)      S3 

 KTK tanah (cmol) >16 5 – 16 <5  18,97 S1 

 Kejenuhan basa (%) >50 35 – 50 <35  20,35 S3 

 pH H2O 
6,0 – 7,8 

585 – 6,0 

7,8 – 8,0 

<5,8 

>8,0 
 6,67 (netral) S1 

 C-organik (%) >2 0,8 – 2 <0,8  0,18 S3 
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6 Bahaya erosi (eh)      S2 

 Kemiringan tanah (%) <3 3 – 8 8 – 15 >15 8 S2 

 Bahaya erosi 
 sangat ringan ringan - sedang 

Berat - sangat 

berat 

Sangat 

ringan 
S2 

7 Bahaya banjir (fh)      S1 

 Genangan  F0 - - >F0 F0 S1 

8 Penyiapan lahan (lp)      S1 

 Bantuan permukaan (%) <5 5 – 15 15 – 40 >40 0 S1 

 Singkapan batuan (%) <5 5 – 15 15 – 25 >25 0 S1 

9 Hara tersedia (na)      S3 

 N Total (%) 

 
sedang rendah sgt rendah - 

0,29 

(sedang) 
S1 

 P2O5 tersedia (mg/100 g) 
sedang rendah sgt rendah - 

1,25 (sangat 

rendah) 
S3 

 K tersedia (mg/100 g) 
sedang rendah sgt rendah  

16,05 

(rendah) 
S2 

Sumber : Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2012 
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Tabel 12. Kesesuaian lahan aktual tanaman cabai 

No Persyaratan Penggunaan/ 

Karakteristik lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan Nilai Data Kelas 

S1 S2 S3 N 

1 Temperatur (tc)      S1 

 Temperatur rata-rata (
0
C) 

21 – 27 
27 – 28 

16 – 21 

28 – 30 

14 – 16 

>30 

<14 

24
0
C 

 
S1 

2 Ketersediaan air (wa)      S1 

 Curah hujan pada masa 

pertumbuhan (mm) 
600 – 1.200 

500 – 600 

1.200 – 1.400 

400 – 500 

>1.400 

<400 

 

835,75 

 
S1 

3 Ketersediaan oksigen (oa)      S1 

 Drainase baik, agak 

terhambat 

agak cepat, 

sedang 
terhambat 

sangat 

terhambat, cepat 

Baik 

 
S1 

4 Media perakaran (rc)      S1 

 Tekstur 

 

sedang, agak 

halus, halus 

agak halus, 

halus, sedang 
agak kasar kasar 

Agak halus 

 
S1 

 Bahan kasar (%) <15 15 – 35 35 – 55 >55 <3 S1 

 Kedalaman tanah (cm) >75 50 – 75 30 – 50 <30 >100 S1 

5 Retensi hara (nr)      S3 

 KTK tanah (cmol) >16 5 – 16 <5  18,97 S1 

 Kejenuhan basa (%) >35 20 – 35 <20  20,35 S2 

 pH H2O 
6,0 – 7,6 

5,5 – 6,0 

7,6 – 8,0 

<5,5 

>8,0 
 6,67 (netral) S1 

 C-organik (%) >1,2 0,8 – 1,2 <0,8  0,18 S3 

6 Bahaya erosi (eh)      S2 

 Kemiringan tanah (%) <3 3 – 8 8 – 15 >15 8 S2 
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 Bahaya erosi 
 sangat ringan ringan - sedang 

Berat - sangat 

berat 

Sangat 

ringan 
S2 

7 Bahaya banjir (fh)       

 Genangan  F0 - - >F0 F0 S1 

8 Penyiapan lahan (lp)      S1 

 Bantuan permukaan (%) <5 5 – 15 15 – 40 >40 0 S1 

 Singkapan batuan (%) <5 5 – 15 15 – 25 >25 0 S1 

9 Hara tersedia (na)      S3 

 N Total (%) 

 sedang rendah sgt rendah - 
0,29 

(sedang) 
S1 

 P2O5 tersedia (mg/100 g) 
tinggi sedang 

rendah-sgt 

rendah 
- 

1,25 (sangat 

rendah) 
S3 

 K tersedia (mg/100 g) 
sedang rendah sgt rendah  

16,05 

(rendah) 
S2 

Sumber : Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2012
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C. Kondisi Eksisting Agrowisata 

Kondisi eksisting merupakan salah satu kondisi, keadaan, atau situasi riil yang 

terdapat pada lokasi penelitian yaitu Agrowisata Sirancah. Kondisi eksisting ini 

melitputi kondisi fisik (fasilitas, obyek, dan kondisi lain)  yang ada di kawasan 

Agrowisata Sirancah. Kondisi eksisting didapatkan dari hasil observasi secara 

langsung, baik itu dengan wawancara maupun melihat secara visual kondisi fisik 

yang ada di tempat tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu rekomendasi utama untuk 

menunjang kenyamanan pengunjung. Hasil observasi dan identifikasi di lapangan, 

kondisi eksisting di Agrowisata Sirancah terbagi dalam tiga jenis yaitu keadaan 

fasilitas fisik penunjang, wisata kebun jeruk, dan wisata kebun sayuran. 

1. Kondisi Fasilitas Fisik Penunjang 

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa di kawasan Agrowisata 

Sirancah hanya terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai dengan 

kondisi eksistising sebagai berikut : 

a. Gerbang Wisata 

Hasil observasi yang telah dilakukan, kondisi gerbang utama belum dibangun 

secara permanen. Gerbang masuk sebagai petunjuk masih menjadi satu dengan 

gerbang dusun. Kondisi ini bisa terlihat pada Gambar 6.  



31 

 

   
Gambar 3. Gerbang masuk agrowisata Sirancah 

 

b. Prasarana Jalan 

Akses jalan menuju Agrowisata Sirancah cukup baik, terlihat dari hasil 

observasi menunjukkan bahwa kondisi jalan menuju lokasi wisata dapat ditempuh 

dengan mudah karena jalan beraspal dengan kondisi baik. Kondisi ini bisa dilihat 

pada Gambar 7. Namun, Perlu penataan jalan menuju lokasi kebun merupakan salah 

satu penunjang utama untuk kenyamanan bagi pengunjung, jalan dalam menuju 

kebun masih berupa tanah padat.  
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Gambar 4. Kondisi jalan menuju agrowisata Sirancah 

c. Halaman Parkir 

Halaman parkir Agrowisata Sirancah terbagi menjadi dua titik, parkir sepeda 

motor berada di halaman rumah-rumah penduduk dan parkir mobil berada di tepi 

jalan dalam kampung. Kondisi eksisting halaman parkir Agrowisata Sirancah dapat 

dilihat pada Gambar  8. 

   
(a)         (b) 

Gambar 5. (a) area Parkir motor (b) area parkir mobil 
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d. Fasilitas Umum 

Agrowisata Sirancah memiliki beberapa fasilitas umum sebagai penunjang 

kenyamanan wisatawan. Toilet dan masjid merupakan salah satu fasilitas yang ada di 

kawasan Agrowisata Sirancah. Fasilitas umum yang ada di kawasan agrowisata 

sirancah dikelola oleh masyarakat sekitar. Hasil observasi, kondisi eksisting fasilitas 

umum terlihat masih bagus. Kondisi ini bisa dilihat pada Gambar  9. 

    
(a)       (b) 

Gambar 6. (a) Toilet (b) Mushola 

 

2. Kondisi Eksisting Wisata Kebun Jeruk 

Keberadaan tanaman buah jeruk di agrowisata memiliki daya tarik tersendiri 

bagi pengunjung. Hasil observasi terhadap pengunjung menunjukkan bahwa, kebun 

jeruk yang ada di agrowisata memiliki nilai keunikan. Jeruk identik dengan wilayah 

sebelah timur di pulau jawa yaitu Jember. Keberadaan kebun jeruk, menjadi daya 

tarik bagi pengunjung yang penasaran dengan rasa buah, kondisi kebun, dan teknik 

budidaya. Kondisi ini menjadi magnet bagi pengunjung untuk melakukan aktivitas 
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seperti berfoto selfi sambil memakan buah. Kondisi eksisting kebun saat observasi, 

terihat tanaman jeruk sangat terawat. Kondisi ini bisa dilihat pada Gambar 10 dan 11. 

 

     
Gambar 7.Kondisi Kebun Jeruk pada musim panen 

 

    
Gambar 8. Kondisi kebun jeruk diluar musim panen 

 

3. Kondisi Eksisting Kebun Sayuran 

Keberadaan kebun pertanian tanaman sayuran menjadi satu bagian wisata 

yang ditawarkan oleh pengunjung. Budidaya tanaman sayuran, seperti kubis, tomat, 

dan cabai memiliki magnet tersendiri bagi pengunjung khususnya wisatawan yang 

tinggal di daerah perkotaan. Kondisi eksisting kebun tanaman sayuran di kawasan 
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Agrowisata Sirancah sangat terawat, hal ini terlihat hamparan populasi tanaman yang 

cukup rapat dan hijau. Kondisi ini bisa dilihat pada Gambar 12. 

   
Gambar 9. Kondisi Kebun sayuran 

 

D. Kondisi Sosial Ekonomi 

 Agrowisata Sirancah merupakan wiswata alam yang masuk dalam 

administrasi Desa Kedalon. Mayoritas warga Desa Kedalon bermata pencaharian 

sebagai petani. Data pemerintahan Desa Kedalon tahun 2015 sebanyak 972 orang 

bermata pencaharian sebagai petani dan 430 orang sebagai buruh tani (Tabel 5). 

Profesi sebagai petani di dukung dengan tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Kedalon yang sebagian besar rendah. Tingkat pendidikan tamat SD/Sederajat 

memiliki jumlah yang paling banyak yaitu 1.102 orang, hampir setengah dari total 

jumlahh penduduk Desa Kedalon yang berjumlah 2.773 jiwa.  

Sektor pertanian merupakan bagian dari kehidupan masayarakat Desa 

Kedalon. Kegiatan bertani menjadi hal yang sangat biasa mereka lakukan setiap hari. 

Jenis tanaman yang sering dibudidayakan oleh masyarakat Desa Kedalon adalah 

tanaman hortikultura sayur yaitu meliputi tanaman kubis, terong, cabai, tomat, 
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buncis, loncang/daun bawang dan lain sebagainya. Hasil yang kurang menentu 

menyebabkan setiap tahun mata pencaharian sebagai petani terus berkurang dan lebih 

banyak memilih bekerja di kota besar.  

  
Gambar 10. Kebun Pertanian Masyarakat Desa Kedalon 

 

Menurunnya jumlah petani dan tingginya urbanisasi, perlu dilakukan inovasi 

untuk meningkatkan minat khususnya anak muda untuk mengembangkan potensi 

wilayah. Salah satu potensi yang ada di desa kedalon yaitu Agrowisata Siancah. 

Agrowisata Sirancah merupakan salah satu sektor usaha di bidang pertanian. Petik 

buah jeruk merupakan salah satu kegiatan yang ditawarkan kepada pengunjung 

agrowisata. Keberadaan Agrowisata Sirancah akan memberikan dampak yang positif 

terhadap kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar.  

Secara sosial dampak positif dari keberadaan tempat wisata, yaitu munculnya 

pola perilaku, pola interaksi sosial, relasi-relasi sosial yang memperkuat intergritas 

sosial masyarakat. Dari dampak positif yang muncul, keberadaan sektor pariwisata 

membuat keselarasan, kesejahteraan warga kawasan sekitar tempat wisata terjamin 

(Ahimsa Putra, 2012). 
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Masyarakat kawasan agrowisata Sirancah, memiliki peran yang sangat besar 

bagi perkembangan obyek wisata. Masyarakat sebagai pelaku usaha juga memiliki 

peran untuk meningkatkan jumlah pengunjung. Melalui pemberdayaan masyarakat 

dapat meningkatkan keberlangsungan suatu tempat wisata (agrowisata). Kegiatan 

pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tindakan untuk meningkatkan 

jumlah wisatawan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memanfaatkan 

sumberdaya yang dimiliki, serta kreatif dalam memanfaatkan setiap peluang yang 

ada.  

Kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat 

melalui: pendekatan partisipatif, menguatkan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan 

kelompok kegiatan, perencanaan pembangunan berkelanjutan. Salah satu cara yang 

mudah untuk dilakukan yaitu, melalui penataan kebun buah jeruk yang dimiliki 

sehingga menarik untuk dikunjungi, selanjutnya melalui pembuatan olahan buah 

jeruk, serta juru kamera, juru parkir dan pengelola wisata merupakan salah kegiatan 

yang dapat dilakukan untuk menambah pemasukan secara ekonomi dan sosial. 

E. Analisis Potensi Agrowisata 

1. Lahan Budidaya 

Permasalahan yang muncul dari dalam tubuh tanaman berkaitan dengan 

kecocokan atau kesesuaian suatu lahan untuk budidaya tanaman tersebut. Dimana 

permasalahan muncul ketika kondisi lingkungan tanaman kurang sesuai dengan 

syarat tumbuh suatu tanaman.  
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Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan aktual, terdapat beberapa masalah 

atau kurang sesuaianya kondisi-kondisi yang mempengaruhi produktivitas tanaman 

jeruk, tomat, kubis dan cabai di lahan kawasan agrowisata Sirancah. Sehingga perlu 

dilakukankan perbaikan-perbaikan lahan. Usaha perbaikan merupakan salah satu 

usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kelas kesesuaian lahan agar menjadi lebih 

baik atau dapat sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan tanaman jeruk, tomat, kubis 

dan cabai. 

Adapun pengkelasan kesesuaian lahan aktual dan potensial menurut FAO dan 

usaha perbaikan menurut Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka (2011) untuk 

tanaman jeruk, tomat, kubis dan cabai disajikan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 13.Kelas Kesesuaian Lahan Aktual, potensial dan usaha perbaikan untuk            

     Tanaman Jeruk di Kawasan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon 

No 

Kualitas/ 

Karakteristik 

Lahan 

Simbol 

Kesesuaian 

Lahan 

Aktual 

Kesesuaian 

Lahan 

Potensial 

Perbaikan 

1. Temperatur (tc)    

 Temperatur 

rata-rata 

tahunan (
o
C) 

 S1 S1 

- 

2. Ketersediaan 

air 
(wa) 

   

 Curah hujan 

(mm) 
 

S2 S1 Sistem 

irigasi/pengairan 

 Bulan kering 

(<100 mm) 
 

S1 S1 
- 

 Kelembaban 

(%) 
 

S1 S1 
- 

3. Ketersediaan 

oksigen 
(oa) 

   

 Drainase tanah  S1 S1 - 

4. Media 

perakaran 
(rc) 

   

 Tekstur  S1 S1 - 

 Bahan kasar 

(%) 
 

S1 S1 
- 

 Kedalaman 

Efektif (cm) 
 

S1 S1 
- 

5. Retensi hara (nr)    

 KTK Tanah  S1 S1 - 

 Kejenuhan 

basa (%) 
 

S1 S1 
- 

 pH H2O  S1 S1 - 

 C-organik (%) 

 

S3 S2 Dilakukan 

perbaikan dengan 

penambahan 

bahan organik 

6. Bahaya erosi (eh)    

 Kemiringan 

tanah (%) 

 S2 S1 Usaha 

penguranagn laju 

erosi, pembuatan 

teras, penanaman 
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sejajar kontur, 

penanaman 

penutup tanah 

 Bahaya erosi  S1 S1 - 

7. Bahaya banjir (fh)    

 Genangan   S1 S1 - 

8. Penyiapan 

lahan  

(lp)    

 Batuan 

permukaan (%) 

 S1 S1 
- 

 Singkapan 

batuan (%) 

 S1 S1 
- 

9. Hara tersedia  (na)    

 N Total (%)  S1 S1 - 

 P2O5 Tersedia 

(mg/100 g) 

 S3 S1 Dilakukan 

perbaikan dengan 

penambahan 

pupuk P2O5 sesuai 

kebutuhan 

 K Tersedia 

(mg/100 g) 

 S2 S1 Dilakukan 

perbaikan dengan 

penambahan 

pupuk K sesuai 

kebutuhan 

Kelas kesesuaian lahan aktual 

tingkat Subkelas 

S3-nr, S3-na S2-nr, S1-na  

Kelas kesesuaian lahan aktual 

tingkat Unit 

S3nr-4,  

S3na-2 

S2nr-4, 

S1na-2 
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Tabel 14.Kelas Kesesuaian Lahan Aktual, potensial dan usaha perbaikan untuk            

     Tanaman Tomat di Kawasan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon 

NO 

Kualitas/ 

Karakteristik 

lahan 

Simbol 

Kesesuaian 

Lahan 

Aktual 

Kesesuaian 

Lahan 

Potensial 

Perbaikan 

1. Temperatur (tc)    

 Temperatur 

rata-rata 

tahunan (
o
C) 

 

S1 - 

 

2. Ketersediaan 

air 
(wa)  

  

 Curah hujan 

(mm) 
 S3 S2 

Sistem irigasi/ 

pengairan 

Kelembaban 

(%)  S2 - 

Tidak dapat 

dilakukan 

perbaikan 

3. Ketersediaan 

oksigen 
(oa)  

  

 Drainase tanah  S1 -  

4. Media 

perakaran 
(rc)  

  

 Tekstur  S1 -  

Bahan kasar 

(%) 
 S1 - 

 

Kedalaman 

Efektif (cm) 
 S1 - 

 

5. Retensi hara (nr)    

 KTK Tanah  S1 -  

Kejenuhan basa 

(%) 
 S2 S1 

 

pH H2O  S1 -  

C-organik (%) 
 S3 S2 

Penambahan 

bahan organik 

6. Bahaya erosi (eh)    

 Kemiringan 

tanah (%) 

 S2 S1 

Usaha 

penguranagn 

laju erosi, 

pembuatan 

teras, 

penanaman 

sejajar kontur, 

penanaman 
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penutup tanah 

 

 

Bahaya erosi 

 S2 S1 

Usaha 

penguranagn 

laju erosi, 

pembuatan 

teras, 

penanaman 

sejajar kontur, 

penanaman 

penutup tanah 

7. Bahaya banjir (fh)    

 Genangan   S1 -  

8. Penyiapan 

lahan  
(lp)  

  

 Batuan 

permukaan (%) 
 S1 - 

 

Singkapan 

batuan (%) 
 S1 - 

 

9. Hara tersedia  (na)    

 N Total (%)  S1 -  

P2O5 Tersedia 

(mg/100 g) 

 S3 S1 

Dilakukan 

perbaikan 

dengan 

penambahan 

pupuk P2O5 

sesuai 

kebutuhan 

K Tersedia 

(mg/100 g) 

 S2 S1 

Dilakukan 

perbaikan 

dengan 

penambahan 

pupuk K sesuai 

kebutuhan 

Kelas kesesuaian lahan aktual 

tingkat Subkelas 

S3-wa,  

S3-nr,  

S3-na 

S2-wa,  

S2-nr,  

S2-na  

 

Kelas kesesuaian lahan aktual 

tingkat Unit 

S3wa-1, 

S3nr-4, 

S3na-2 

S2wa-1, 

S2nr-4,  

S2na-2 

 

 



43 

 

Tabel 15.Kelas Kesesuaian Lahan Aktual, potensial dan usaha perbaikan untuk  

     Tanaman Kubis di Kawasan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon 

NO 

Kualitas/ 

Karakteristik 

lahan 

Simbol 

Kesesuaian 

Lahan 

Aktual 

Kesesuaian 

Lahan 

Potensial 

Perbaikan 

1. Temperatur (tc)    

 Temperatur 

rata-rata 

tahunan (
o
C) 

 

S1 - 

 

2. Ketersediaan 

air 
(wa)   

 

 Curah hujan 

(mm) 
 S2 S1 

Sistem irigasi/ 

pengairan 

 Kelembaban 

(%) 
 S1 - 

 

3. Ketersediaan 

oksigen 
(oa)  

  

 Drainase tanah  S1 -  

4. Media 

perakaran 
(rc)   

 

 Tekstur  S1 -  

 Bahan kasar 

(%) 
 S1 - 

 

 Kedalaman 

Efektif (cm) 
 S1 - 

 

5. Retensi hara (nr)    

 KTK Tanah  S1 -  

 Kejenuhan 

basa (%) 
 S3 S2 

Pengapuran 

atau 

penambahan 

bahan organik 

 pH H2O  S1 -  

 C-organik (%) 
 S3 S2 

Penambahan 

bahan organik 

6. Bahaya erosi (eh)    

 Kemiringan 

tanah (%) 

 S2 S1 

Usaha 

penguranagn 

laju erosi, 

pembuatan 

teras, 

penanaman 

sejajar kontur, 
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penanaman 

penutup tanah 

 

 Bahaya erosi 

 S2 S1 

Usaha 

penguranagn 

laju erosi, 

pembuatan 

teras, 

penanaman 

sejajar kontur, 

penanaman 

penutup tanah 

7. Bahaya banjir (fh)    

 Genangan   S1 -  

8. Penyiapan 

lahan  
(lp)   

 

 Batuan 

permukaan (%) 
 S1 - 

 

 Singkapan 

batuan (%) 
 S1 - 

 

9. Hara tersedia  (na)    

 N Total (%)  S1 -  

 P2O5 Tersedia 

(mg/100 g) 

 S3 S1 

Dilakukan 

perbaikan 

dengan 

penambahan 

pupuk P2O5 

sesuai 

kebutuhan 

 K Tersedia 

(mg/100 g) 

 S2 S1 

Dilakukan 

perbaikan 

dengan 

penambahan 

pupuk K sesuai 

kebutuhan 

Kelas kesesuaian lahan aktual 

tingkat Subkelas 

S3-nr, S3-na S2-nr, S2-na  

Kelas kesesuaian lahan aktual 

tingkat Unit 

S3nr-2, 

S3nr-4, 

S3na-2 

S2nr-2, 

S2nr-4, 

S2na-2 
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Tabel 16.Kelas Kesesuaian Lahan Aktual, Potensial dan Usaha Perbaikan untuk  

     Tanaman Cabai di Kawasan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon  

NO 

Kualitas/ 

Karakteristik 

lahan 

Simbol 

Kesesuaian 

Lahan 

Aktual 

Kesesuaian 

Lahan 

Potensial 

Perbaikan 

1. Temperatur (tc)    

 Temperatur 

rata-rata 

tahunan (
o
C) 

 

S1 - 

 

2. Ketersediaan 

air 
(wa)   

 

 Curah hujan 

(mm) 
 S1 - 

 

3. Ketersediaan 

oksigen 
(oa)   

 

 Drainase tanah  S1 -  

4. Media 

perakaran 
(rc)   

 

 Tekstur  S1 -  

 Bahan kasar 

(%) 
 S1 - 

 

 Kedalaman 

Efektif (cm) 
 S1 - 

 

5. Retensi hara (nr)    

 KTK Tanah  S1 -  

 Kejenuhan basa 

(%) 
 S2 S1 

Pengapuran 

atau 

penambahan 

bahan organik 

 pH H2O  S1 -  

 C-organik (%) 
 S3 S2 

Penambahan 

bahan organik 

6. Bahaya erosi (eh)    

 Kemiringan 

tanah (%) 

 S2 S1 

Usaha 

penguranagn 

laju erosi, 

pembuatan 

teras, 

penanaman 

sejajar kontur, 

penanaman 

penutup tanah 
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 Bahaya erosi 

 S2 S1 

Usaha 

penguranagn 

laju erosi, 

pembuatan 

teras, 

penanaman 

sejajar kontur, 

penanaman 

penutup tanah 

7. Bahaya banjir (fh)    

 Genangan   S1 -  

8. Penyiapan 

lahan  
(lp)   

 

 Batuan 

permukaan (%) 
 S1 - 

 

 Singkapan 

batuan (%) 
 S1 - 

 

9. Hara tersedia  (na)    

 N Total (%)  S1 -  

 P2O5 Tersedia 

(mg/100 g) 

 S3 S1 

Dilakukan 

perbaikan 

dengan 

penambahan 

pupuk P2O5 

sesuai 

kebutuhan 

 K Tersedia 

(mg/100 g) 

 S2 S1 

Dilakukan 

perbaikan 

dengan 

penambahan 

pupuk K sesuai 

kebutuhan 

Kelas kesesuaian lahan aktual 

tingkat Subkelas 

S3-nr, S3-na S2-nr, S2-na  

Kelas kesesuaian lahan aktual 

tingkat Unit 

S3nr-4, 

S3na-2 

S2nr-4, 

S2na-2 
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Kesesuaiana lahan aktual yaitu kelas kesesuaian alami yang ada di pada saat 

ini atau belum dilakukan usaha perbaikan atau pengelolaan terhadap faktor-faktor 

pembatas. Berdasarkan data pada tabel 19, kelas kesesuaian lahan aktual untuk 

tanaman jeruk berada pada tingkat sub-kelas S3nr dan na dengan tingkat unit S3nr-4, 

na-2 artinya lahan ini termasuk kedalam lahan sesuai marginal dengan faktor 

pembatas C-organik dan P2O5 Tersedia.  

Kelas kesesuaian lahan aktual untuk tanaman tomat berada pada tingkat sub-

kelas S3wa, nr, na dengan tingkat unit S3wa-1, nr-4, na-2 artinya lahan ini termasuk 

kedalam lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas curah hujan, C-organik, dan 

P2O5 Tersedia. Kelas kesesuaian lahan aktual untuk tanaman kubis berada pada 

tingkat sub-kelas S3nr, nr, na dengan tingkat unit S3nr-2, nr-4, na-2 artinya lahan ini 

termasuk ke dalam lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas kejenuhan basa, C-

organik, dan P2O5 Tersedia. Kelas kesesuaian lahan aktual untuk tanaman cabai 

berada pada tingkat sub-kelas S3nr, na dengan tingkat unit S3nr-4, na-2 artinya lahan 

ini termasuk ke dalam lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas C-organik, dan 

P2O5 Tersedia. 

a. Curah hujan 

Curah hujan menjadi faktor pembatas bagi tanaman tomat di lahan kawasan 

Agrowisata Sirancah. Hal ini dikarenakan curah hujan per masa pertumbuhan 

tanaman tomat di Kecamatan Kalikajar lebih besar dari pada curah hujan yang 

dihendaki oleh tanaman tomat. Tanaman tomat menghendaki curah hujan sebesar 
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400-700 mm/masa pertumbuhan sedangkan curah hujan di Kecamatan Kalikajar 

sebesar 835,75 mm/masa pertumbuhan.  

Curah hujan berkaitan dengan ketersediaan air. Curah hujan yang tinggi maka 

ketersediaan air di daerah tersebut juga tinggi, ketersediaan air yang tinggi 

menyebabkan tanah di lahan tersebut menjadi lembab atau berlebihan air untuk 

tanaman tomat. Kelebihan air di dalam tanah akan menyebabkan pembusukan akar 

tanaman tomat dan akan mengganggu pertumbuhan tanaman tomat. Sehingga perlu 

dilakukan perbaikan dengan sistem irigasi.  

b. Kejenuhan basa 

Kation-kation basa merupakan unsur yang diperlukan tanaman. Kejanuhan 

basa yang tinggi menunjukkan bahwa tanah tersebut belum banyak mengalami 

pencucian dan merupakan tanah yang subur. Berdasarkan hasil analisis laboratorium 

tanah di lahan kawasan Agrowisata Sirancah hanya memiliki kejenuhan basa sebesar 

20,35% sedangkan tanaman kubis mengehendaki kejenuhan basa yang lebih besar 

dari 50%.  

Kejenuhan basa yang rendah akan menyebabkan rendahnya laju pelepasan 

kation terjerap bagi tanaman sehingga mengurangi kesuburan tanah bagi tanaman 

kubis. Kejenuhan basa yang rendah perlu diatasi dengan pemberian kapur kedalam 

tanah. Kapur memiliki sifat basa yang tinggi sehingga penambahan kapur pada tanah 

dapat meningkatkan kejenuhan basa tanah. Kejenuhan basa meningkat maka akan 
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meningkatkan kesuburan tanah, sehingga tanaman kubis dapat tumbuh dan 

berkembang secara maksimal di lahan tersebut. 

c. C-organik 

Besarnya kandungan C-organik di dalam tanah dapat menentukan kandungan 

bahan organik di dalam tanah. Bahan organik memiliki peran penting dalam 

ketersediaan hara bagi tanaman. Berdasarkan tabel kesesuaian lahan aktual diketahui 

bahwa C-organik yang terkandung dalam lahan kawasan Agrowisata Sirancah hanya 

sebesar 0,18%. kandungan tersebut sangat kecil dari C-organik yang dihendaki oleh 

tanaman jeruk, tomat, kubis dan cabai. Sehingga C-organik menjadi faktor pembatas 

bagi pertumbuhan tanama jeruk, tomat, kubis dan cabai. Hal tersebut menjadikan 

lahan kawasan agrowisata perlu perbaikan dengan penambahan bahan organik.  

d. P2O5 Tersedia 

Ketersediaan P2O5 didalam tanah sangat dibutuhkan oleh tanaman, sebab P2O5 

berguna dalam menunjang perkembangbiakan tanaman karena unsur P diperlukan 

tanaman untuk pembentukan bunga dan buah. Berdasarkan tabel 21 ketersediaan 

unsur hara dalam tanah lahan kawasan Agrowisata Sirancah sangat rendah hanya 

sebanyak 1,25 mg/100 gram.  Ketersediaan unsur P yang rendah di dalam tanah akan 

menghambat proses pembungaan dan berbuahnya tanaman jeruk, tomat, kubis dan 

cabai. Untuk meningkatkan ketersediaan unsur P bagi tanaman diperlukan 

pemupukan unsur P yang sesuai dengan kebutuhan unsur P untuk tanaman jeruk, 

tomat, kubis dan cabai. 
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2. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa 

terpisahkan untuk kelengkapan perencanaan suatu kawasan wisata. Keberadaannya 

memiliki nilai penting untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Fasilitas 

dari suatu lokasi wisata menjadi hal yang penting untuk selalu diperhatikan. Halaman 

parkir, toilet, gazebo, gerbang masuk merupakan bagian dari faktor utama keberadaan 

suatu lokasi wisata. Hasil identifikasi penelitian yang sudah dilakukan, keberadaan 

dari faktor pendukung masih belum mendukung.     

a. Gerbang utama  

Kondisi gerbang utama saat penelitian kondisinya sangat memprihatikan, 

kurangnya modal merupakan salah satu faktor dalam perawatan dan renovasi. 

Retribusi saat ini dikelola oleh warga sekitar, dan pemilik lahan. Setiap pengunjung 

yang berkunjung ke kebun Agrowisata Sirancah dikenakan retribusi sebesar 5.000 

Rupiah. Uang retribusi digunakan untuk biaya perawatan kebun, pengembangan 

kebun, dan upah pekerja. Pentingnya peran masyarakat, merupakan solusi utama yang 

harus dilakukan untuk mengembangkan agrowisata. Terlihat tingginya minat dan 

antusias masayarakat untuk berkunjung ke agrowisata tersebut. Status di media sosial 

facebook, blog, dan isntagram merupakan indikator ketertarikan masyarakan untuk 

berkunjung. 
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Gambar 11. Pintu Masuk Wisata 

b. Halaman Parkir 

Halaman parkir wisatawan Agrowisata Sirancah terbagi menjadi dua titik, 

parkir sepeda motor berada di halaman rumah-rumah penduduk dan parkir mobil 

berada di tepi jalan utama gapura. Minimnya lahan luas di sekitar lokasi, merupakan 

salah satu alasan penempatan parkir pengunjung dilakukan di halaman rumah warga. 

Sisi positif yang didapatkan, warga sekitar mendapatkan dana tambahan dari hasil 

sewa lahan parkir. Kondisi halaman parkir terlihat pada gambar 15. 

                                   
Gambar 12. Halaman Parkir Pengunjung 
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F. Persepsi Masyarakat Desa Kedalon 

Persepsi masyarakat tentang obyek yang akan diteliti penting diketahui oleh 

peneliti sehingga dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan 

pengembangan suatu obyek. Masyarakatlah yang berperan penting dalam 

terwujudnya pengembangan dan keberlanjutan agrowisata. Dengan adanya saran dan 

masukan dari masyarakatlah pengembangan dan keberlanjutan kawasan Agrowisata 

Sirancah Desa Kedalon dapat terwujud. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada masyarakat, diperoleh 

data mengenai pengetahuan dan persepsi mereka terhadap agrowisata di Desa 

Kedalon. Tabel 23 menunjukkan bahwa sebanyak 68% dari 100 responden 

masyarakat sudah mengetahui apa itu agrowisata yang merupakan kegiatan wisata 

yang berhubungan dengan pertanian. Sedangkan sebanyak 32% masyarakat 

mengatakan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan agrowisata. Hal ini 

menunjukan bahwa pengetahuan tentang agrowisata cukup baik karena persentase 

responden yang menjawab Ya atau mengetahui apa itu agrowisata lebih dari 50% dan 

yang menjawab Tidak kurang dari 50%. 

Tabel 17.Pengetahuan Masyarakat 

No Pertanyaan Persentase 

Masyarakat 

(100 orang) 

Pengelola 

(10 orang) 

1. Pengetahuan tentang arti agrowisata 

a.Ya 

b.Tidak 

 

 

a.68 %(68 orang) 

b.32 %(32 orang) 

 

 

a.100%(10orang) 

b.0% 
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Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan kepada pengelola, diperoleh data 

mengenai pengetahuan pengelola tentang apa itu agrowisata dan seluruh pengelola 

yang berjumlah 10 orang menjawab Ya atau mengetahui apa itu agrowisata. Dan 

tidak ada pengelola yang tidak mengetahui apa itu agrowisata sehingga hal ini 

menunjang keberlanjutan agrowisat tersebut. 

Kondisi agrowisata Sirancah Desa Kedalon dilihat dari Tabel 24 dianggap 

kurang baik dengan persentase 73% dari 100 orang responden, 20 % cukup baik dan 

7% menjawab baik. Hal ini dikarenakan kondisi agrowisata yang seadanya belum ada 

fasilitas-fasilitas yang menunjang. Sedangkan menurut 70% pengelola atau sebanyak 

tujuh orang pengelola kondisi agrowisata sirancah kurang baik dan hanya 30% 

pengelola atau tiga orang pengelola mengatakan agrowisata sirancah memiliki 

kondisi yang cukup baik. Menurut masyarakat Desa Kedalon lahan pertanian di desa 

tersebut berpotensi untuk dijadikan obyek wisata. Berdasarkan hasil kuesioner, 

didapatkan 68% responden masyarakat mengatakan berpotensi, 3% responden 

masyarakat mengatakan sangat berpotensi, 10% responden masyarakat mengatakan 

cukup berpotensi, sedangakan 19% responden  masyarakat lainnya mengatakan 

kurang berpotensi. 50% pengelola obyek wisata mengatakan lahan pertanian di desa 

kedalon berpotensi untuk dijadikan obyek wisata, 20% mengatakan sangat berpotensi 

dan 30% lainnya mengatakan cukup berpotensi untk dijadikan obyek wisata. 

Masyarakat Desa Kedalon mengaku siap untuk menerima pengunjung yang 

datang untuk melakukan wisata pertanian, yaitu sebanyak 54% dari 100 responden 

masyarakat menyatakan siap,  38% responden menyatakan kurang siap dan 8% 
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lainnya menyatakan tidak siap. Sedangkan 100% pengelola  agrowisata sirancah 

mengaku siap untuk menerima dan melayani pengunjung. Kurang siapnya 

masyarakat untuk menerima kegiatan wisata pertanian ini disebabkan oleh fasilitas 

dan informasi yang mereka miliki belum memadai. Fasilitas yang dianggap belum 

memadai diantaranya saung-saung, papan informasi, sarana prasarana untuk kegiatan 

dilapangan dan toilet umum. Informasi yang didapatkan oleh masyarakat mengenai 

agrowisata belum optimal, sehingga membuat masyarakat kurang siap menerima 

pengunjung yang akan berwisata. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang 

hanya ingin berperan sebagai penyedia lahan dengan persentase 69% dari 100 

responden. Hanya 18% responden menyatakan ingin berperan menjelaskan di lahan 

dan 13% responden menyatakan ingin berperan sebagai pemandu wisata (Tabel 24). 

Dari pihak pengelola juga 40% dari total responden 10 orang menyatakan ingin 

berperan sebagai penyedia lahan, 40% lagi menyatakan ingin menjadi pemandu 

wisata dan 20% lainnya berkeinginan untuk berperan menjelaskan di lahan pertanian.  

Tabel 18. Persepsi Masyarakat 

No Pertanyaan 

Persentase 

Masyarakat 

(100 orang) 

Pengelola 

(10 orang) 

1. Kondisi agrowisata sirancah yang 

ada di desa Kedalon. 

a.Sangat baik 

b.Baik 

c.Cukup baik 

d.Kurang baik 

 

 

a.0%(0 orang)  

b.7%(7 orang) 

c.20%(20 orang) 

d.73%(73 orang) 

 

 

a.0%(0 orang) 

b.0%(0 orang) 

c.30%(3 orang) 

d.70%(7 orang) 

2. Potensi lahan pertanian di Desa 

Kedalon untuk dijadikan obyek 

 

 

 

 



55 

 

wisata. 

a.Sangat berpotensi 

b.Berpotensi 

c.Cukup berpotensi 

d.Kurang berpotensi 

 

a.3%(3 orang) 

b.68%(68 orang) 

c.10%(10 orang) 

d.19%(19 orang) 

 

a.20%(2 orang) 

b.50%(5 orang) 

c.30%(3 orang) 

d.0%(0 orang) 

3. Kesiapan masyarakat untuk 

menerima dan melayani pengunjung. 

a.Sangat siap 

b.Siap 

 

c.Kurang siap 

d.Tidak siap 

 

 

a.0%(0 orang) 

b.54%(54 orang) 

 

c.38%(38 orang) 

d.8%(8orang) 

 

 

a.0%(0 orang) 

b.100%(10 

orang) 

c.0%(0 orang) 

d.0%(0 orang) 

4. Peran yang diinginkan oleh 

masyarakat jika lahan pertanian 

berpotensi dikembangkan menjadi 

agrowisata. 

a.Pemandu wisata 

b.Menjelaskan di lahan pertanian 

c.Sebagai penyedia lahan 

d.Lainnya… 

 

 

 

a.13%(13 orang) 

b.18%(18 orang) 

c.69%(69 orang) 

d.0%(0 orang) 

 

 

 

a.40%(4 orang) 

b.20%(2 orang) 

c.40%(4 orang) 

d.0%(0 orang) 

 

 

5. Kegiatan yang menurut masyarakat 

cocok dan mungkin untuk dilakukan 

pengunjung dilahan pertanian. 

a.Hanya melihat-lihat 

b.Praktek menanam 

c.Praktek memanen 

d.Praktek pemeliharaan 

e.Lainnya…. 

 

 

 

a.29%(29 orang) 

b.17%(17 orang) 

c.48%(48 orang) 

d.6%(6 orang) 

e.0%(0 orang) 

 

 

 

a.20%(2 orang) 

b.10%(1 orang) 

c.60%(6 orang) 

d.10%(1 orang) 

e.0%(0 orang) 

6. Pendapat tentang perlu atau tidaknya 

dilakukan pengembangan di 

agrowisata Sirancah. 

a.Ya 

b.Tidak 

 

 

a.100%(100 

orang) 

b.0%(0 orang) 

 

 

a.100%(10 

orang) 

b.0%(0 orang) 

7. Tanaman yang ingin dikembangkan 

jika perlu dilakukan pengembangan. 

a.tanaman jeruk 

 

 

a.45%(45 orang) 

 

 

a.100%(10 
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b.tanaman sayur 

c.tanaman buah lainnya… 

 

b.55%(55 orang) 

c.0%(0 orang) 

orang) 

b.0%(0 orang) 

c.0%(0 orang) 

8. Tanaman sayur apa yang ingin 

dikembangkan. 

a.tomat 

b.kubis 

c.cabai 

d.lainnya…. 

 

 

a.60%(60 orang) 

b.20%(20 orang) 

c.20%(20 orang) 

d.0%(0 orang) 

 

 

a.60%(6 orang) 

b.20%(2 orang) 

c.20%(2 orang) 

d.0%(0 orang) 

 

Kegiatan agrowisata yang dapat dilakukan pengunjung dilahan pertanian 

dapat beragam. Menurut masyarakat kegiatan agrowisata yang cocok dan mungkin 

dilakukan pengunjung di lahan adalah praktek memanen sebanyak 48%, menyatakan 

hanya melihat-lihat sebanyak 29%, sebanyak 17% lainnya menyatakan praktek 

menanam dan sebanyak 6% menyatakan cocok dan mungkin melakukan kegiatan 

praktik pemeliharaan (Tabel 24). Begitu pula dengan responden pengelola, sebagian 

besar pengelola mengatakan kegiatan yang cocok dilakukan pengunjung di lahan 

yaitu praktek memanen dengan persentase 60%, 20% lainnya mengatakan hanya 

melihat-lihat, 10% mengatakan praktek menanam dan 10% sisanya mengatakan 

praktek pemeliharaan. Kegiatan praktek memanen dianggap cocok dan mungkin 

dilakukan oleh pengunjung di lahan pertanian, hal ini dikarenakan kegiatan 

pemanenan atau petik buah menjadi daya tarik yang ingin dirasakan oleh pengunjung 

agrowisata khususnya agrowisata yang menyajikan kebun petik. Dengan melakukan 

praktek memanen pengunjung juga dapat merasakan salah satu kegiatan dalam 

bertani.  
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Pengembangan dan perbaikan selalu diperlukan pada sebuah obyek wisata 

agar semakin memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan juga dapat 

meningkatkan jumlah wisatawan. Berdasarkan hasil kuesioner, 100% responden 

masyarakat maupun responden pengelola menyatakan pengembangan perlu dilakukan 

terhadap Agrowisata Sirancah Desa Kedalon Kecamatan Kalikajar. pengembangan 

dianggap perlu dilakukan untuk menunjang fasilitas yang dibutuhkan oleh 

pengunjung.  

Jika dilakukan pengembangan terhadap tanaman jeruk, sayur dan buah 

lainnya, responden masyarakat sebanyak 55% orang lebih memilih tanaman sayur 

untuk dikembangkan dan 45% lainnya memilih tanaman jeruk untuk dikembangkan. 

Banyaknya responden masyarakat memilih dikembangkan tanaman sayur karena 

selama ini mereka terbiasa dengan budidaya tanaman sayur sedangkan budidaya 

tanaman jeruk merupakan hal yang masih baru untuk mereka. Berbeda dengan 

responden masyarakat, 100% pengelola memilih untuk budidaya tanaman jeruk, 

karena mereka berharap dengan budidaya tanaman jeruk pendapat mereka dapat 

meningkat. Jika tanaman sayur yang akan dikembangkan baik responden masyarakat 

maupun pengelola sebanyak 60% mengatakan ingin mengembangkan tanaman tomat, 

20% mengatakan ingin mengembangkan tanaman sayur kubis dan 20% lainnya 

mengatakan ingin mengembangkan tanaman  cabai. Selain karena masyarakat desa 

kedalon terbiasa berbudidaya tanaman sayuran, jawaban tersebut sesuai dengan 

tanaman sayur yang sering mereka budidayakan. 
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G. Persepsi Pengunjung 

Pengunjung Agrowisata Sirancah Desa Kedalon masih wisatawan yang 

berasal dari warga Kabupaten Wonosobo saja. Seluruh pengunjung yang menjadi 

responden datang untuk berwisata dan merasakan memetik buah sendiri sehingga 

dapat secara langsung menikmati buah di kebun. Kuesioner yang dibagikan kepada 

responden wistawan dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu pertanyaan tentang 

pengetahuan responden, frekuensi kunjungan responden dan persepsi responden.  

Pengetahuan responden wisatawan tentang agrowisata dibutuhkan untuk 

mendapatkan gambaran seberapa banyak wisatawan yang memahami tempat yang 

mereka kunjungi. Berdasarkan Tabel 25 diketahui bahwa sebanyak 58,6% responden 

mengetaui tentang agrowisata dan 41,4% tidak mengetahui tentang agrowisata. 

Menurut 42,8% responden, agrowisata merupakan sebuah wisata pertanian yang 

melibatkan kegiatan-kegiatan pertanian. Menurut 30%  responden  lainnya agrowisata 

merupakan kegiatan berwisata alam baik didalamnya ada maupun tidak ada kegiatan 

pertanian, wisata alam berupa di alam terbuka menyatu dengan alam. Sedangkan 

sisanya sebanyak 27,2% mengatakan yang dimaksud agrowisata yakni wisata kebun, 

dimana kegiatan wisata berada di sebuah kebun atau perkebunan seperti perkebunan 

teh, perkebunan jeruk dan perkebunan stroberi. 

Informasi keberadaan Agrowisata Sirancah sebagian besar didapat wisatawan 

dari teman dan sebagian lain dari saudara. Dengan persentase informasi dari teman 

sebanyak 55,7% dan informasi dari saudara sebanyak 44,3%. Belum ada wisatawan 
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yang mendapatkan informasi tentang keberadaan Agrowisata Sirancah yang di dapat 

melalui media, hal ini di karenakan Agrowisata Sirancah merupakan agrowisata baru 

yang ada di Kabupaten Wonosobo. 

Tabel 19. Pengetahuan Responden Wisatawan 

No Pertanyaan Persentase Jumlah (orang) 

1 Pengetahuan tentang Agrowisata. 

a. Ya    

b. Tidak 

 

a.58,6 % 

b.41,4 % 

 

a.41 

b.29 

2 Arti Agrowisata 

a.Wisata Alam 

b.Wisata Pertanian 

c.Wisata Kebun 

 

a.30 % 

b.42,8 % 

c.27,2 % 

 

a.21 

b.30 

c.19 

3 Sumber informasi keberadaan 

Agrowisata Sirancah. 

a.Saudara  

b.Teman 

c.Media  

 

 

a.44,3 % 

b.55,7 % 

c.0 % 

 

 

a.31 

b.39 

c.0 

 

Tabel 20. Frekuensi Kunjungan 

No Pertanyaan Persentase Jumlah (orang) 

1. Frekuensi Kunjungan wisatawan ke 

Agrowisata Sirancah. 

a.Pernah (1x) 

b.Jarang (2x) 

c.sering (3x) 

d.lebih dari (3x) 

 

 

a.75,7 % 

b.24,3 % 

c.0 % 

d.0 % 

 

 

a.53 

b.17 

c.0 

d.0 

 

Frekuensi kunjungan merupakan salah satu indikator suatu tempat wisata 

dianggap menarik atau tidak oleh wisatawan. Berdasarkan tabel 26 dapat diketahui 

bahwa frekuensi wisatawan berkunjung ke agrowisata Sirancah sebagian besar hanya 

berkunjung 1x dan dapat dikatakan wisatawan pernah berkunjung. Responden yang 

menjawab 1x berkunjung sebanyak 53 orang atau 75,7% dan sebagian lainnya 

menjawab 2x berkunjung sebanyak 24,3%  atau 17 orang pernah berkunjung ke 



60 

 

agrowisata Sirancah. Dari total responden sebanyak 70 orang tidak ada responden 

yang datang berkunjung sampai 3x maupun lebih dari 3x. Hal ini memberikan kesan 

bahwa agrowisata Sirancah kurang menarik wisatawan untuk sering berkunjung dan 

menikmati wisata alam. Kurang menariknya Agrowisata Sirancah dapat dikarenakan 

oleh banyak faktor seperti : kegiatan yang monoton, kurang tertatanta kawasan, 

musim panen jeruk yang tidak setiap saat, dan lain sebagainya.  

Persepsi responden terhadap agrowisata dapat menentukan kenyamanan yang 

dirasakan wisatawan ketika mengunjungi suatu tempat wisata. Persepsi responden 

wisatawan terhadap Agrowisata Sirancah Desa Kedalon terdapat dalam tabel 27 

sebagai berikut : 

Tabel 21. Persepsi Wisatawan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon  

No Pertanyaan Persentase Jumlah (orang) 

1. Kondisi agrowisata sirancah saat ini. 

a.Panas 

b.Membosankan 

c.Kurang tertata 

d.Nyaman 

 

a.30% 

b.52,8 % 

c.11,5 % 

d.5,7 % 

 

a.21 

b.37 

c.8 

d.4 

2. Pendapat wisatawan tentang perlu atau 

tidaknya pembenahan kawasan Agrowisata 

Sirancah. 

a.Ya 

b.Tidak 

 

 

a.100 % 

b. 0% 

 

 

a.70 

b.0 

3. Fasilitas apa yang diharapkan ada di 

kawasan agrowisata sirancah. 

a.Tempat Parkir 

b.Kios cinderamata 

c.Toilet 

d.Papan informasi 

 

 

a.22,8 % 

b.7,2 % 

c.60 % 

d.10 % 

 

 

a.16 

b.5 

c.42 

d.7 

4. Kunjungan ke agrowisata lain selain 

agrowisata sirancah. 

a.Ya 

b.Tidak 

 

 

a.74,3% 

b.25,7% 

 

 

a.52 

b.18 
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5. Alasan yang membuat pengunjung datang 

ke Agrowisata tersebut. 

a.Nyaman 

b.Sejuk 

c.Menarik 

d.Fasilitas tertata dengan baik 

 

 

a. 8,7 % 

b. 4,3% 

c.44,2 % 

d.42,8 % 

 

 

a.6 

b.3 

c.31 

d.30 

6. Manfaat agrowisata sirancah menurut 

pengunjung. 

a.Sebagai tempat refresing 

b.Sarana edukasi 

c.Pengenalan pertanian 

d.Tidak memiliki manfaat 

 

a.64,3 % 

b.11,4 % 

c.24,3 % 

d.0 % 

e.0 % 

 

a.45 

b.8 

c.17 

d.0 

e.0 

7. Ketertarikan wisatawan terhadap kawasan 

Agrowisata Sirancah. 

a.Sangat menarik 

b.Menarik 

c.Cukup menarik 

d.Kurang menarik 

e.Tidak menarik 

 

 

a.22,8% 

b.60 % 

c.17,2% 

d.0 % 

e.0 % 

 

 

a.16 

b.42 

c.12 

d.0 

e.0 

8. Keindahan dari kawasan Agrowisata 

Sirancah. 

a.Sangat indah 

b.Indah 

c.Cukup indah 

d.Kurang indah 

e.Tidak indah 

 

 

a.37,2 % 

b.42,8 % 

c.20 % 

d.0 % 

e.0 % 

 

 

a.26 

b.30 

c.14 

d.0 

e.0 

9. Akses menuju Agrowisata Sirancah. 

a.Mudah 

b.Sulit 

 

a.100 % 

b.0 

 

a.70 

b.0 

10. Pendapat wisatawan tentang perlu atauu 

tidaknya dilakukan pengembangan di 

Agrowisata Sirancah. 

a.Perlu 

b.Tidak 

 

 

a.100 % 

b.0 % 

 

 

a.70 

b.0 

 

 

11. Tanaman apa yang ingin dikembangkan jika 

perlu dilakukan pengembangan. 

a.tanaman jeruk 

b.Tanaman sayur 

c.Tanaman buah lain 

 

 

a.80 % 

b.15,7 % 

c.4,3 % 

 

 

a.56 

b.11 

c.3 

12. Tanaman sayur apa yang ingin 

dikembangkan. 
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a.Tomat 

b.Kubis 

c.Cabai 

d.Lainnya…. 

a.64,3 % 

b.24,3 % 

c. 11,4 % 

d.0 % 

a.45 

b.17 

c.8 

d.0 

 

Berdasarkan tabel 27, dapat diketahui bahwa 52,8% atau 37 orang responden 

wisatawan menyatakan kondisi di Agrowisata Sirancah saat ini membosankan, 30% 

menyatakan Agrowisata Sirancah panas, 11,5% menyatakan kondisi agrowisata 

kurang tertata dan hanya 5,7% lainnya menyatakan bahwa kondisi di Agrowisata 

Sirancah Desa Kedalon nyaman. Kondisi Agrowisata Sirancah yang dianggap 

membosankan dan kurang nyaman menjadikan 100% responden juga menyatakan 

bahwa di kawasan Agrowisata Sirancah perlu dilakukan pembenahan sehingga 

kenyaman di kawasan agrowisata tercipta dan meningkatkan wisatan untuk 

berkunjung ke Agrowisata Sirancah Desa Kedalon. 

Pembenahan kawasan agrowisata salah satunya dengan pengadaan fasilitas-

fasilitas yang diharapkan oleh wisatawan. Berdasarkan tabel 28 sebanyak 60% 

wisatawan menyatakan fasilitas yang perlu diadakan di agrowisata adalah fasilitas 

toilet, fasiltas toilet di kawasan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon memang belum 

tersedia khusus untuk wisatawan agrowisata sehingga wisatawan harus menuju 

mushola terdekat untuk kebutuhan toilet. Sebanyak 22,8% responden menyatakan 

fasilitas tempat parkir perlu di lakukan pembenahan, 10% menyatakan perlu adanya 

papan informasi, dan sebanyak 7,2% responden menjawab perlu ada kios cindera 

mata di kawsan agrowisata Sirancah tersebut. 
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Persepsi responden tentang keberadaan agrowisata selain Agrowisata Sirancah 

Desa Kedalon, merupakan salah satu bahan acuan untuk menentukan konsep 

pengembangan kawasan agrowisata yang akan dilakukan. Berdasarkan kuesioner 

pada tabel 27 responden wisatawan 74,3% menyatakan pernah datang ke agrowisata 

lain selain Agrowisata Sirancah dan 25,7% lainnya menjawab tidak atau belum 

pernah ke agrowisata lain selain Agrowisata Sirancah.  Motivasi responden 

wisatawan datang ke agrowisata lain tersebut yaitu menariknya agrowisata tersebut 

dan fasilitas disana yang tertata dengan baik, dengan persentase 44,2% dan 42,8%. 

Responden lainnya menjawab nyaman sebanyak 8,7% dan sejuk sebanyak 4,3% 

sebagai motivasi mengunjungi agrowisata tersebut.  

Keberadaan suatu tempat wisata pasti akan memberikan suatu manfaat bagi 

pengunjungnya. Begitu juga Agrowisata Sirancah Desa Kedalon memberikan 

manfaat bagi pengunjung. Menurut 64,3% responden wisatawan Agrowisata Sirancah 

Desa Kedalon memberikan manfaat sebagai tempat refresing bagi pengunjungnya. 

Menurut 24,3% responden memberikan manfaat sebagai pengenalan pertanian 

terhadap pengunjung dan menurut 11,4% responden Agrowisata Sirancah Desa 

Kedalon merupakan sarana edukasi bagi pengunjungnya. 

Berdasarkan aspek Agrowisata dan aspek keindahanya responden menyatakan 

bahwa kawasan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon menarik dengan persentase 60%, 

sangat menarik dengan persentase 22,8% dan cukup menarik dengan persentase 

sebanyak 17,2%. Sedangkan berdasarkan aspek keindahan 42,8% responden 
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menyatakan Agrowisata Sirancah indah, 37,2% responden menyatakan sangat indah 

dan 20% responden menyatakan cukup indah.  

Akses menuju tempat wisata merupakan nilai penting yang perlu diperhatikan 

oleh pengelola suatu tempat wisata. Kondisi jalan menuju tempat wisata merupakan 

modal utama untuk daya tarik bagi wisatawan selain obyek dan fasilitas tempat 

wisata. Kemudahan akses menuju tempat wisata, tidak terlepas dari  kenyamanan 

pengunjung dalam melakukan perjalanan. Keberadaan tempat wisata yang 

menawarkan keindahan alam dan pertanian sering terletak di daerah pegunungan. 

Salah satunya Agrowisata Sirancah Desa Kedalon Kalikajar Wonosobo yang berada 

di kaki gunung Sumbing. Akses menuju agrowisata Sirancah Desa Kedalon sangat 

mudah dan dekat dengan kota Kecamatan. Berdasarkan kuesioner pada tabel 28 

sebanyak 100% responden wisatawan menyatakan bahwa akases menuju kawasan 

agrowisata Sirancah mudah. 

Usaha pengembangan suatu tempat wisata sangat di butuhkan untuk 

keberlanjutan tempat wisata tersebut. Selain itu dengan adanya usaha pengembangan 

maka pengelola berusaha selalu memberikan kenyamanan bagi pengunjung sehingga 

pengunjung senang datang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Persepsi wisatawan 

dalam rencana usaha pengembangan suatu kawasan wisata sangat diperlukan, 

berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden wisatawan agrowisata 

Sirancah Desa Kedalon 100% menyatakan perlu dilakukan pengembangan di 

Agrowisata Sirancah. Menurut 80% responden wisatawan tanaman yang perlu 

dikembangkan adalah tanaman jeruk, 15,7% responden mengatakan tanaman sayur 
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dan 4,3% responden mengatakan tanaman buah lainnya. Jika tanaman sayur yang 

ingin dikembangkan di kawasan agrowisata Sirancah responden banyak memilih 

tanaman sayur tomat dengan persentase 64,3%, kubis sebanyak 24,3%, dan cabai 

sebanyak 11,4%.  

H. Konsep Pengembangan Agrowisata Sirancah 

 

Agrowisata dikembangkan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh wilayah 

perdesaan karena terjadinya ketimpangan perkembangan pembangunan di wilayah 

perkotaan. Pembangunan yang berpusat di kota menyebabkan perdesaan mengalami 

ketertinggalan di berbagai sektor terutama pertanian, sektor pertanian khususnya 

dalam kontek pariwisata memiliki dampak yang sangat besar untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Undang-undang No. 9 tahun 1990 kepariwisataan adalah 

memperkenalkan, memperdayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan daya tarik 

sebuah obyek wisata. Pentingnya idetifikasi dan penataan kawasan wisata bertujuan 

untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan memberikan kenyamanan. Perencanaan 

desain lansekap Agowisata Sirancah telah disajikan pada gambar sebagai berikut: 
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ar 13. Master Plan Agrowisata Sirancah 

Pengembangan kawasan Agrowisata Sirancah melibatkan lahan pertanian 

sekitar kebun jeruk sehingga tidak hanya pemilik kebun jeruk yang mendapatkan 

keuntungan tetapi juga menguntungkan petani pemilik lahan pertanian sekitar  kebun 

jeruk. Pengembangan kawasan agrowisata Sirancah terdiri dari wisata kebun jeruk, 

kebun tomat, kebun kubis, kebun cabai, taman bermain, pemandangan alam dan 

bersantai. Tanaman tomat, kubis dan cabai dipilih sebagai  tanaman pendamping 

tanaman jeruk karena ketiga tanaman tersebut merupakan tanaman yang sering 

dibudidayakan oleh masyarakat desa kedalon dibandingkan tanaman sayur lainnya. 

Sehingga masyarakat sudah sangat berpengalaman dalam membudidayakannya. 

Aktivitas wisata kebun akan memberikan manfaat edukasi terhadap 

lingkungan kepada wisatawan. Kegiatan petik buah jeruk dan praktek pemanenan 

tanaman tomat, kubis dan cabai merupakan kegiatan yang dapat menarik minat 

wisatawan untuk berkeliling kebun. Selain itu kegiatan tersebut juga dapat 

mempermudah pengelola dalam pemasaran hasil produksi. 

Adanya kebun tomat, kebun kubis dan kebun cabai dalam kawasan agrowisata 

Sirancah dapat membuat kegiatan wisata di kawasan agrowisata Sirancah tersebut 

tetap berjalan meski tanaman jeruk sedang tidak berbuah. Sehingga wisatawan tetap 

dapat menikmati kegiatan memanen (tomat, kubis dan cabai), menikmati keindahan 

alam pertanian dan bermain di taman bermain. 

Pengadaan fasilitas toilet, tempat parkir, gazebo, loket masuk, taman bermain 

dan TPH (tempat pengumpulan hasil produksi) dilakukan untuk memberikan 
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kenyaman bagi para pengunjung. Tingkat kenyamanan menjadi salah satu 

pertimbangan wisatawan untuk datang kesuatu tempat wisata. Sehingga dengan 

berkunjung ke kawasan Agrowisata Sirancah yang nyaman wisatawan mendapatkan 

refreshing  atas kegitan sehari-hari yang mereka lakukan. 

Konsep pengembangan kawasan Agrowisata Sirancah didasari dari potensi 

sektor pertanian yang sudah ada. Kebun jeruk merupakan icon utama yang 

ditawarkan dari wisata tersebut. Konsep dasar dari master plan yang disajikan yaitu 

pemetaan tanaman jeruk, tomat, kubis dan cabai.  Secara pembagian zona tanaman, 

tanaman jeruk berada di bagian depan karena merupakan tanaman utama. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan kesan menarik bagi pengunjung. Tanaman kubis, tomat 

dan cabai sebagai daya tarik tambahan yang berfungsi sebagai pendapatan lain bagi 

pengelola, memberikan kesan estetika bagi pengunjung dan sebagai sarane edukasi. 

Kegiatan berwisata di Kawasan Agrowisata Sirancah dapat dilakukan 

berkelompok (rombongan) atau individu. Sebelum memasuki area kebun wisatawan 

telah diberi peta Agrowisata Sirancah yang berisi alur wisata. Alur wisata di Kawasan 

Agrowisata Sirancah dimulai dengan memasuki area kebun jeruk sebagai wisata 

utama. Setelah dari kebun jeruk wisatawan dapat menuju ke kebun kubis, selanjutnya 

ke kebun cabai dan yang terakhir kebun tomat. 

Pada setiap kebun akan ada petani yang menjelaskan tentang tanaman di 

kebun tersebut, menjelaskan bagaimana praktek memanen dan mempraktekkan cara 

memanen tanaman jeruk, kubis, tomat dan cabai dengan aik dan benar. Untuk petik 

buah jeruk dan tomat wisatawan dapat menikmati buah secara langsung di kebun 
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buah. Setelah selesai berkeliling kebun wisatawan dapat beristirahat dan bermain di 

taman bermain yang berdampingan dengan kebun tomat.  

 


