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ABSTRACT 

 

The research is titled “Identification of Land Suitability and Development Concept of Sirancah 

Agro-tourism Area Kedalon Village, Kalikajar, Wonosobo” was conducted in Sirancah Agro-tourism 

since February until July 2017. This research was conducted using observation method with primary and 

secondary data collection. Primary data includes information on soil characteristics and it’s 

determination in the laboratory, meanwhile secondary data includes all the supporting information 

obtained from local government agencies. 

The purposes of this research are to identify the land suitability of citrus and vegetable 

horticulture land and create the concept of Sirancah agro-tourism development. The result of this 

research shows that the area of Sirancah agro-tourism has the potential to be developed and the land 

area of Sirancah agro-tourism was clay textured, well drainage clay, shallow effective deep depth, 

medium cations exchange capacity, low base saturation. 

The class of the actual land suitability of Sirancah agro-tourism development for citrus is S3nr-4, 

na-2.Then, for tomato plant and S3wa-1, nr-4, and na-2. Then, for cabbage plant is S3nr-2, nr-4, and na-

2. Then, for chili plant is S3nr-4, and  na-2. 

 The concept of agro-tourism development is made by involving the land around the citrus 

orchards so that there is an orange orchard, tomato, cabbage and chili. Development was made with 

manufacture the tourist furrow and adding facilities such as toilets, playgrounds, gazebos, parking lots, 

booths and TPH (collection points). 

 

Keywords: Land suitability, concept of development, agro-tourism, horticulture crops. 

 

INTISARI 

Penelitian yang berjudul “Identifikasi Kesesuaian Lahan dan Konsep Pengembangan Kawasan 

Agrowisata Sirancah Desa Kedalon Kalikajar Wonosobo” dilaksanakan di kawasan Agrowisata Sirancah 

mulai Februari sampai Juli 2017. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode observasi dengan 

pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer meliputi informasi karakteristik tanah dan 

penetapannya dilaksanakan di laboratorium, sedangkan data sekunder meliputi semua informasi 

pendukung yang didapat dari instansi pemerintah setempat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan tanaman jeruk dan 

hortikultura sayur dan dan membuat konsep pengembangan kawasan Agrowisata Sirancah. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa kawasan Agrowisata Sirancah berpotensi untuk dikembangkan dan lahan 

kawasan Agrowisata Sirancah bertekstur lempung liat drainase baik, kedalam efektif dangkal sampai 

dalam, kapasitas tukar kation sedang, kejenuhan basa rendah.  
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Kelas kesesuaian lahan aktual lahan kawasan Agrowisata Sirancah untuk tanaman jeruk adalah  

S3nr-4, na-2 untuk tanaman tomat adalah S3wa-1, nr-4, na-2 untuk tanaman kubis  adalah S3nr-2, nr-4, 

na-2 dan untuk tanaman cabai adalah S3nr-4, na-2.  

Konsep pengembangan kawasan agrowisata dibuat dengan melibatkan lahan sekitar kebun jeruk 

sehingga terdapat kebun jeruk, tomat, kubis dan cabai. Pengembangan dilakukan dengan pembuatan alur 

wisata dan penambahan fasilitas seperti toilet, taman bermain, gazebo, tempat parkir, loket dan TPH 

(tempat pengumpulan hasil panen). 

 

Kata kunci: kesesuaian lahan, konsep pengembangan, agrowisata, tanaman hortikultura. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Wisata alam saat ini sangat digemari oleh berbagai kalangan baik laki-laki maupun perempuan, 

anak-anak maupun dewasa, orang tua maupun pemuda. Hal ini dilihat dari meningkatnya jumlah 

wisatawan di Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah yang menawarkan wisata alam, seperti 

telaga warna, telaga menjer, wisata alam seroja, agrowisata kebun teh, pendakian Sikunir dan gunung 

Prau. Peningkatan jumlah wisatawan dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut: tahun 2012 berjumlah 

109,295, tahun 2013 berjumlah 119,726, tahun 2014 berjumlah 143,813, tahun 2015 berjumlah 1,110,457  

dan tahun 2016 berjumlah 1,121,576 wisatawan. Salah satu wisata yang juga diminati wisatawan adalah 

agrowisata. 

Salah satu wisata alam yaitu Agrowisata Sirancah yang berada di Kabupaten Wonosobo. 

Agrowisata Sirancah merupakan kawasan wisata alam petik buah, petik buah jeruk menjadi daya tarik 

wisatawan untuk merasakan sensasi memetik buah jeruk dan menikmatinya secara langsung di kebun 

buah. 

Selain itu letak kebun buah yang berada di tengah-tengah lahan pertanian dengan berbagai 

macam jenis tanaman sayuran juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang karena wisatawan dapat 

menikmati suasana pedesaan yang memberi efek kesegaran otak. Berdasarkan musim panen buah jeruk 

yaitu 1 tahun sekali menjadikan perlu dilakukan identifikasi kesesuaian lahan tanaman hortikultura untuk 

ditanam berdampingan dengan tanaman jeruk. Penanaman tanaman hortikultura lain bertujuan agar 

kegiatan wisata didalam agrowisata tetap berlangsung meskipun di luar musim panen jeruk. Selain itu 

juga diperlukan pembuatan konsep pengembangan kawasan agrowisata sehingga dapat memberikan 

kenyamanan bagi wisatawan maupun pengelola dan meningkatkan jumlah wisatawan. 

B. Rumusan Masalah 

Tanaman jeruk yang merupakan tanaman tahunan hanya berbuah 1 tahun sekali dan dalam waktu 3 

minggu buah habis dipetik oleh wisatawan. Sehingga wisatawan hanya dapat berkunjung dan menikmati 
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wisata petik buah jeruk 1 tahun sekali. Hal ini membuat pendapatan ekonomi masyarakat dari agrowisata 

terhenti. 

Identifikasi kesesuaian lahan dan konsep pengembangan kawasan diharapkan dapat menjadi salah 

satu solusi mengoptimalkan agrowisata sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk 

berkunjung. Daya tarik merupakan salah satu modal penting dalam peningkatan jumlah wisatawan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengidentifikasi kesesuaian lahan tanaman jeruk dan  hortikultura sayur. 

2. Membuat konsep pengembangan kawasan Agrowisata Sirancah. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian yang dapat memberikan saran 

kepada pengelola Agrowisata Sirancah, sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan minat wisatawan 

untuk berkunjung. 

E. Batasan Studi 

Penelitian ini dilakukan di kawasan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon Kecamatan Kalikajar 

Kabupaten Wonosobo, yang bertujuan untuk membuat konsep pengembangan. 

F. Kerangka Pikir 
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II. KARAKTERISTIK WILAYAH 

A. Kondisi Fisik 

1. Kondisi Geografi 

Desa Kedalon merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalikajar Kabupaten 

Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dan terletak di kaki Gunung Sumbing dengan ketinggian wilayah 831 

meter di atas permukaan laut, terletak di 7
o
25’46,22” Lintang Selatan (LS) dan 109

o
58’16,78” Bujur 

Timur (BT). Luas wilayah Desa Kedalon adalah 6,64 km
2
 yang terdiri dari 5 dusun yaitu dusun 

Sengkeran, Segug, Sabrang, Kedalon, dan Sirancah dengan 22 RT dan 7 RW.  Batas wilayah Desa 

Kedalon yaitu : 

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Duwur. 

b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalikajar. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sedayu. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perboto. 

2. Kondisi iklim 

Kecamatan Kalikajar beriklim tropis dengan suhu udara pada siang hari berkisar 20-28
o
C dan 

pada malam hari turun menjadi 15
o
C. Kelembaban udara di Kecamatan Kalikajar yaitu 70-90 %. 

Memiliki 5 bulan kering dan curah hujan pada tahun 2015 sebesar 3.343 mm/tahun. 

3. Kondisi tanah 

Desa Kedalon merupakan daerah pegunungan dan memiliki jenis tanah latosol, yang berasal dari 

abu vulkanik. pH tanah 4–7, kemiringan lahan 2,0–15,0% dengan kondisi drainase baik. 

B. Sosial-Ekonomi 

Jumlah penduduk Desa Kedalon pada tahun 2015 yaitu 2.773 jiwa terdiri dari 1.427 laki-laki dan 

1.346 perempuan dengan kepadatan penduduk 418 jiwa/km2. Jumlah kepala keluarga di Desa Kedalon 

adalah 967 KK. 

Tabel 1. Tingkat Pendidikan 

Pendidikan  Jumlah jiwa 

Tidak tamat SD 298 jiwa 

Tamat SD/Sederajat 1.102 jiwa 

Tamat SLTP/Sederajat 655 jiwa 

Tamat SLTA/Sederajat 216 jiwa 

Diploma 16 jiwa 

Perguruan Tinggi 16 jiwa 

Sumber : Pemerintah Desa Kedalon, 2015 
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Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk 

Mata Pencaharian Jumlah jiwa 

Petani 972 jiwa 

Buruh tani 430 jiwa 

Buruh bangunan 53 jiwa 

PNS/TNI 395 jiwa 

Pedagang 90 jiwa 

Sumber : Pemerintah Desa Kedalon, 2015 

III. TATA CARA PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilakukan di Kawasan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon Kecamatan Kalikajar 

Kabupaten Wonosobo. Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan yang telah dimulai pada bulan Februari 

2017 sampai Juli 2017. 

B. Metode Penelitian dan Analisis Data 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan dengan metode survei, yang teknis pelaksanaannya dilakukan 

dengan observasi dan kuesioner. Survei dilakukan terhadap kondisi fisik kawasan yang meliputi tata guna 

lahan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.   

2. Metode Pemilihan Lokasi 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan cara purposive yaitu pemilihan lokasi yang secara 

sengaja dipilih atau pemilihan lokasi dilakukan hanya atas dasar pertimbangan peneliti saja yang 

menganggap unsur–unsur yang dikehendaki telah ada dalam lokasi yang diambil. 

3. Metode Pemilihan sampel 

a. Pengelola agrowisata 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus dengan mengambil satu 

kelompok populasi sebagai sampel secara keseluruhan dan menggunakan kuesioner yang terstruktur 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mendapatkan informasi yang spesifik. 

b. Masyarakat 

Metode pemilihan responden menggunakan Simple Random Sampling dengan menggunakan 

metode pengacakan melalui tabel acak. Desa Kedalon memiliki 967 KK (kepala keluarga), Menurut 

Sumanto (1995) jumlah responden yang diambil 10% dari total populasi. Sehingga responden masyarakat 

berjumlah 97 orang. 

c. Pengunjung agrowisata 

Pengambilan sampel menggunakan teknik insidental Sampling Quota yaitu menentukan sampel 

dari populasi yang mempunyai ciri–ciri  tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono 

(2010) dalam Antoro (2014)). Menurut Kusmayadi dan Sugiarto (2000), jumlah sampel dapat ditentukan 

dengan rumus Slovin, sehingga didapatkan jumlah sampel pengunjung sebanyak 66,66 dibulatkan 

menjadi 70 orang.  

4. Metode Pengambilan Sampel Tanah 

Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan mengambil tanah di kawasan agrowisata Sirancah 

pada luasan 3,5 hektar. Penentukan titik pengambilan sampel tanah menggunakan Pola diagonal.Pada 

lahan seluas 3,5 hektar cukup memiliki 5 titik sampel tanah (BPTP Yogyakarta, 2001). Pengambilan 
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sampel tanah dilakukan dengan menggunakan bor tanah sedalaman 1 meter sebanyak 1 kg. Selanjutnya 

tanah dikering anginkan dan dikompositkan sehingga mendapatkan 2 sampel tanah. 

 

5. Metode Analisis  

a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan terhadap analisis sampel tanah dengan cara mencocokan serta 

mengevaluasi data karakteristik lahan yang diperoleh di lapangan dan analisis di laboraturium dengan 

kriteria kesesuaian pertanaman tanaman hortikultura. Serta digunakan untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran tentang kondisi lingkungan/kawasan objek penelitian. 

b. Analisis Spasial 

Analisis spasial dilakukan untuk menentukan tata ruang lanskap dan tata ruang wisata di kawasan 

studi dengan menggunakan sistem informasi geografi dan secara manual berdasarkan konsep wisata. 

c. Analisis Skoring 

Analisis skoring digunakan dalam menentukan persentase jawaban dari pertanyaan dalam 

kuesioner yang diberikan kepada responden. 

 

C. Jenis Data 

Tabel 3. Jenis Data Penelitian 

No Jenis Data Lingkup Bentuk Data Sumber 

1. Peta Wilayah Desa 

Kedalon 

- Sekunder BAPPEDA dan 

Instansi Terkait 

2. 

 

Geografis wilayah  Batas wilayah 

 Luas Wilayah 

 Ketinggian Tempat 

Sekunder BAPPEDA dan 

Instansi Terkait 

3. Kondisi Sosial dan 

Ekonomi 

 

 Jumlah Penduduk 

 Kepadatan penduduk 

 Mata Pencaharian 

 Pendidikan 

 Sebaran Usia 

 Pendapatan 

Sekunder 

 

BAPPEDA dan 

Instansi Terkait 

4. 

 

Iklim  Suhu udara 

 CH (Curah Hujan) 

 Kelembaban Udara 

Sekunder 

 

 

BAPPEDA dan 

Instansi Terkait 

5. Kesuburan tanah  N total 

 P 2O5 tersedia 

 K tersedia 

Primer Analisis 

laboratorium 

6. Retensi hara  Pertukaran KTK 

 Kejenuhan basa (%) 

 pH tanah 

 C organik 

Primer Analisis 

laboratorium 

7. Toksisitas  Salinitas 

 Alkalinitas 

Primer Analisis 

laboraturium 

8. Ketersediaan 

oksigen 

 Drainase Primer Survei lapangan 

9. Media perakaran   Tekstur 

 Kedalaman tanah 

efektif (cm) 

 Bahan kasar 

Primer Survei lapangan 
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10. Bahaya Erosi  Lereng/Kemiringan 

tanah (%) 

 Bahaya Erosi 

Primer Survei lapangan 

11. Bahaya banjir  Genangan Primer Survei lapangan 

12. Penyiapan lahan  Batuan di permukaan 

(%) 

 Singkapan Batuan (%) 

Primer Survei lapangan 

D. Luaran Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan sebuah Konsep Pengembangan Kawasan Agrowisata yang tertuang 

didalam Poster dan Skripsi. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Identifikasi Potensi 

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. 

2. Tanaman Sayuran  

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 di tanam di sekeliling kebun jeruk. 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. 

B. Kondisi Biofisik dan Analisis Kesesuaian Lahan 

1. Temperatur 

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 dan 

tergolong dalam kelas S1. 
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2. Ketersedian Air 

a. Curah hujan 

Berdasarkan data Kecamatan Kalikajar tahun 2015, curah hujan Kecamatan Kalikajar 3.343 

mm/tahun data 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 

Berdasarkan Data Kecamatan Kalikajar dalam angka bulan kering di Kecamatan Kalikajar 

terdapat 5 bulan kering termasuk kelas S2 atau cukup sesuai. 

c. Kelembaban  

Bedasarkan data Kecamatan Kalikajar dalam angka tahun 2016, kelembaban rata-rata tahun 2015 

yaitu 82,5%. Data tersebut termasuk kedalam kelas S1(sangat sesuai) untuk tanaman jeruk, dan kubis, 

Sedangkan untuk tanaman tomat termasuk kedalam kelas S2 (cukup sesuai). 

3. Ketersediaan Oksigen 

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  

a. Bahan kasar  

Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan, bahan kasar yang terdapat di lahan 

kawasan agrowisata sirancah sebanyak <3%. Kondisi bahan kasar <3% di lahan kawasan agrowisata 

Sirancah tersebut termasuk kedalam kelas S1 atau sangat sesuai baik untuk tanaman jeruk, tomat, kubis 

maupun cabai. 

b. Tekstur 

Bersadarkan hasil laboratorium tekstur tanah pada lahan kawasan agrowisata sirancah termasuk 

kedalam kelompok agak halus yaitu lempung liat berpasir. Berdasarkan kelas kesesuaian lahan, tekstur 

tanah agak halus termasuk kedalam kelas S1 atau sangat sesuai baik untuk tanaman jeruk, tomat, kubis, 

maupun cabai. 

c. Kedalaman efektif 

Berdasarkan hasil survei lapangan diketahui bahwa kedalaman efektif lahan kawasan agrowisata 

Sirancah >100 cm. Kedalaman efektif di lahan kawasan agrowisata Sirancah tersebut termasuk kedalam 

kelas S1 atau sangat sesuai untuk tanaman jeruk, kubis, tomat maupun cabai. 
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5. Retensi hara 

a. Kejenuhan basa 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa tanah di kawasan agrowisata 

sirancah memiliki kejenuhan basa 20,35%. Nilai kejenuhan basa tersebut tergolong rendah. 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. 

b. KTK 

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. 

c. pH 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium tanah di kawasan agrowisata Sirancah memiliki pH 6,67 

dan tergolong pH netral. pH tanah di kawasan agrowisata Sirancah termasuk ke dalam kelas S1 baik 

untuk tanaman jeruk, tomat, kubis maupun cabai. 

d. C-organik 

Berdasarkan dari hasil analisis laboratorium, tanah kawasan agrowisata Sirancah mengandung C-

organik sebesar 0,18%. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa tanah memiliki kadar C-organik yang 

cukup rendah dan termasuk ke dalam kelas S3 atau sesuai marginal untuk tanaman jeruk, tomat, kubis, 

maupun cabai. 

6. Hara tersedia 

a. N total 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium, didapatkan bahwa pada lahan terkandung N total atau 

jumlah unsur N sebesar 0,29% dan tergolong sedang yaitu antara 0,21-0,50%. N total tanah kawasan 

agrowisata Sirancah tersebut termasuk ke dalam kelas S1 atau cukup sesuai untuk tanaman jeruk, tomat, 

kubis maupun cabai. 

b. P tersedia 

Hasil analisis laboratorium menunjukkan, lahan kawasan agrowisata Sirancah mengandung P 

tersedia sebesar 1,25 mg/100 g dan tergolong sangat rendah. Berdasarkan kelas kesesuaian lahan, 

kandungan P tersedia pada tanah tersebut termasuk ke dalam kelas S3 atau sesuai marginal. 
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c. K tersedia 

Hasil analisis laboratorium menunjukkan, kandungan K tersedia pada lahan kawasan agrowisata 

sirancah sebesar 16,05 mg/100 g dan tergolong rendah yaitu 10-20 mg/100 g. Berdasarkan hasil tersebut 

K tersedia di dalam tanah lahan kawasan agrowisata termasuk kedalam kelas S2 atau cukup sesuai. 

7. Penyiapan lahan 

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%. 

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. 

8. Tingkat bahaya erosi 

a. Kemiringan tanah 

Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan diketahui bahwa kemiringan tanah di 

kawasan tersebut sebesar 8%. Besar kemiringan lahan kawasan agrowisata Sirancah tersebut termasuk 

kedalam kelas kesesuaian lahan S2 atau cukup sesuai untuk tanaman jeruk, tomat, kubis dan cabai. 

b. Bahaya erosi 

Salah satu faktor terjadinya erosi adalah kemiringan tanah, kemiringan 8%  termasuk landai 

sehingga bahaya erosi yang ditimbulkan sangat ringan. 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 

Berdasarkan hasil survei lapangan, kawasan agrowisata Sirancah dalam periode satu tahun tanah 

tidak pernah tergenang banjir untuk waktu lebih dari 24 jam. Kondisi tersebut termasuk golongan F0, 

dalam kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman jeruk, tomat, kubis maupun cabai termasuk dalam kelas S1 

atau sangat sesuai. 

C. Kondisi eksisting Agrowisata 

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

lokasi penelitian yaitu 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.  

1. Kondisi Failitas Fisik Penunjang 

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.  
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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. Perlunya penataan track 

menuju lokasi kebun merupakan salah satu penunjang utama untuk kenyamanan bagi pengunjung, terlihat 

dari hasil observasi jalan menuju kebun masih berupa tanah padat(pematang sawah). 

c. Halaman parkir 

Halaman parkir agrowisata sirancah terbagi menjadi 2 titik, parkir sepeda motor berada di 

halaman  rumah-rumah penduduk dan parkir mobil berada di tepi jalan dalam kampung. 

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

umum terlihat masih bagus. 

2. Kondisi eksisting wisata kebun jeruk 

Hasil observasi terhadap pengunjung menunjukkan bahwa, kebun jeruk yang ada di agrowisata 

memiliki nilai keunikan. 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 seperti berfoto selfi sambil memakan buah. Kondisi eksisting kebun saat 

observasi, terlihat tanaman jeruk sangat terawat. 

3. Kondisi eksisting Kebun sayuran 

Keberadaan kebun pertanian tanaman sayuran menjadi satu bagian wisata yang ditawarkan oleh 

pengunjung. Kondisi eksisting kebun tanaman sayuran di kawasan Agrowisata Sirancah sangat terawat, 

hal ini terlihat hamparan populasi tanaman yang cukup rapat dan hijau. 

D. Kondisi Sosial Ekonomi 

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, buncis, loncang/daun bawang dan lain sebagainya. 

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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E. Analisis Potensi Agrowisata 

1. Lahan Budidaya 

 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. 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 : 

Tabel 1.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 

sejajar kontur, 

penanaman penutup 

tanah 

 Bahaya erosi  S1 S1 - 

7. Bahaya banjir (fh)    
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 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  

 

Tabel 2.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 
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(%) laju erosi, 

pembuatan teras, 

penanaman sejajar 

kontur, 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-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 

 

 

Tabel 3.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)  
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 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, 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 4.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 

 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 



18 

 

 

 

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 

 

 

2. Faktor Pendukung 

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.  

b. Halaman parkir 

Halaman parkir wisatawan agrowisata sirancah terbagi menjadi 2 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. 

F. Persepsi masyarakat 

Tabel 9. Pengetahuan Masyarakat 

No Pertanyaan Persentase 

Masyarakat 

(100 orang) 

Pengelola 

(10 orang) 

1. Apakah anda mengetahui apa itu 

agrowisata? 

a.Ya 

b.Tidak 

 

 

a.68 %(68 orang) 

b.32 %(32 orang) 

 

 

a.100%(10orang) 

b.0% 
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Tabel 10. Persepsi Masyarakat 

No Pertanyaan 

Persentase 

Masyarakat 

(100 orang) 

Pengelola 

(10 orang) 

1. Bagaimana 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. Apakah lahan pertanian di Desa 

Kedalon berpotensi untuk dijadikan 

obyek 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. Apakah anda siap 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. Jika lahan pertanian berpotensi 

dikembangkan menjadi agrowisata, 

anda ingin berperan sebagai apa? 

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. Menurut anda kegiatan apa saja yang 

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. Apakah perlu dilakukan pengem-

bangan di agrowisata Sirancah? 

a.Ya 

 

 

a.100%(100 

 

 

a.100%(10 orang) 
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b.Tidak orang) 

b.0%(0 orang) 

b.0%(0 orang) 

7. Jika perlu dilakukan pengembangan, 

tanaman apa yang ingin anda  

kembangkan? 

a.tanaman jeruk 

 

b.tanaman sayur 

c.tanaman buah lainnya… 

 

 

 

a.45%(45 orang) 

 

b.55%(55 orang) 

c.0%(0 orang) 

 

 

 

a.100%(10 orang) 

b.0%(0 orang) 

c.0%(0 orang) 

8. Jika tanaman sayur, 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) 

G. Persepsi pengunjung 

Tabel 11. Pengetahuan responden wisatawan 

No Pertanyaan Persentase Jumlah (orang) 

1 Apakah anda mengetahui tentang 

Agrowisata? 

a. Ya    

b. Tidak 

 

 

a.58,6 % 

b.41,4 % 

 

 

a.41 

b.29 

2 Jika anda mengetahui, menurut anda apakah 

Agrowisata? 

a.Wisata Alam 

b.Wisata Pertanian 

c.Wisata Kebun 

d.Lainnya...................... 

 

 

a.30 % 

b.42,8 % 

c.27,2 % 

 

 

a.21 

b.30 

c.19 

3 Dari mana anda mengetahui agrowisata 

Sirancah? 

a.Saudara  

b.Teman 

c.Media  

d.Lainnya...................... 

 

 

a.44,3 % 

b.55,7 % 

c.0 % 

 

 

a.31 

b.39 

c.0 

 

Tabel 12. Frekuensi Kunjungan 

No Pertanyaan Persentase Jumlah (orang) 

1. Seberapa sering anda ke agrowiisata 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 
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Tabel 13. Persepsi Wisatawan Agrowisata Sirancah Desa Kedalon 

No Pertanyaan Persentase Jumlah (orang) 

1. Bagaimana 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. Menurut anada, perlukah pembenahan kawasan 

agrowisata sirancah? 

a.Ya 

b.Tidak 

 

 

a.100 % 

b. 0% 

 

 

a.70 

b.0 

3. Fasilitas apa yang anda harapkan ada di kawasan 

agrowisata sirancah? 

a.Tempat Parkir 

b.Kios cinderamata 

c.Toilet 

d.Papan informasi 

e.lainnya…..  

 

 

a.22,8 % 

b.7,2 % 

c.60 % 

d.10 % 

 

 

a.16 

b.5 

c.42 

d.7 

4. Apakah anda pernah datang ke agrowisata lain, 

selain agrowisata sirancah? 

a.Ya 

b.Tidak 

 

 

a.74,3% 

b.25,7% 

 

 

a.52 

b.18 

5. Kalau ya, apa yang membuat anda datang ke 

agrowisata tersebut? 

a.Nyaman 

b.Sejuk 

c.Menarik 

d.Fasilitas tertata dengan baik 

e.Lainnya….. 

 

 

a. 8,7 % 

b. 4,3% 

c.44,2 % 

d.42,8 % 

 

 

a.6 

b.3 

c.31 

d.30 

6. Apa manfaat agrowisata sirancah menurut anda? 

a.Sebagai tempat refresing 

b.Sarana edukasi 

c.Pengenalan pertanian 

d.Tidak memiliki manfaat 

e.Lainnya…. 

 

a.64,3 % 

b.11,4 % 

c.24,3 % 

d.0 % 

e.0 % 

 

a.45 

b.8 

c.17 

d.0 

e.0 

7. Apakah kawasan agrowisata sirancah menarik? 

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. Bagaimana 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. Menurut anda, bagaimana akses menuju agrowisata 

sirancah? 

a.Mudah 

b.Sulit 

 

 

a.100 % 

b.0 

 

 

a.70 

b.0 

10. Apakah perlu dilakukan pengembangan di   
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agrowisata sirancah? 

a.Perlu 

b.Tidak 

 

a.100 % 

b.0 % 

 

a.70 

b.0 

11. Jika perlu dilakukan pengembangan, tanaman apa 

yang ingin dikembangkan? 

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. Jika tanaman sayur, tanaman sayur apa yang ingin 

dikembangkan? 

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 

H. Konsep pengembangan agrowisata sirancah 
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V. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian identifikasi kesesuaian lahan dan konsep pengembangan kawasan 

agrowisata Sirancah dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kesesuaian lahan aktual lahan kawasan agrowisata Sirancah untuk tanaman jeruk adalah  S3nr-4, 

na-2 untuk tanaman tomat adalah S3wa-1, nr-4, na-2 untuk tanaman kubis  adalah S3nr-2, nr-4, 

na-2 dan untuk tanaman cabai adalah S3nr-4, na-2 yang artinya termasuk kedalam lahan sesuai 

marginal, lahan mempunyai faktor pembatas yang berat untuk mengatasi faktor pembatas perlu 

campur tangan pemerintah. 

2. Konsep pengembangan kawasan agrowisata dibuat dengan melibatkan lahan sekitar kebun jeruk 

sehingga terdapat kebun jeruk, tomat, kubis dan cabai. Dalam pengembangan kawasan agrowisata 

Sirancah dibuat desain baru dengan penambahan fasilitas penunjang kenyamanan wisatawan 

seperti toilet, taman bermain, gazebo, tempat parkir, loket dan TPH (tempat pengumpulan hasil 

panen). 

B. Saran 

1. Perlu dilakukannya promosi yang lebih menarik kepada pelaku wisata, wisatawan melalui event, 

media sosial, dan lembaga masyarakat. 

2. Diharapkan masyarakat sekitar kawasan, pengelola, dan pemerintah terkait serius dalam 

pengelolaan agrowisata salak pondoh. 

3. Untuk meningkatkan potensi tanaman jeruk, kubis, cabai dan tomat di Agrowisata Sirancah selain 

memperbaiki faktor pembatasnya juga perlu peningkatan dalam perawatan tanaman sehingga 

produktivitas tanaman dapat maksimal. 
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