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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tidak hanya berpotensi dari 

segi perikanan melainkan dikenal sebagai negara agraris yang memiliki tanah 

yang subur untuk bidang pertanian maupun perkebunan. Pertanian atau 

perkebunan merupakan kegiatan masyarakat bercocok tanam untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Secara umum komoditas pertanian di indonesia adalah 

padi dan tanaman holtikultural, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan, 

kehutanan, tanaman hias, dan lainnya yang cukup berperan penting di dalamnya. 

Maka dari itu kegiatan pertanian dan perkebunan pun menjadi semakin beragam 

mulai dari jenisnya, cara penanamannya, hingga teknologinya pun semakin 

beragam. 

Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang memiliki banyak 

wilayah yang dapat dijadikan sebagai lahan untuk Buah - buahan khas negara 

tropis. Dilihat dari letak geografisnya yang dilewati jalur khatulistiwa sangat 

menguntungkan Buah-buahan banyak tumbuh di Indonesia dengan baik dan 

berkualitas, misalnya durian, nanas, pisang, jambu, manggis, jeruk, semangka, 

melon, buah naga dan lain-lain. Di indonesia khususnya pulau jawa banyak 

tumbuh buah-buahan yang berkualitas yaitu salah satunya buah Manggis. 

Indonesia merupakan salah satu penghasil manggis terbesar dan banyak di ekspor 

ke berbagai Negara maju maupun Negara berkembang. Bisa dilihat di Tabel 1.1 

jumlah yang di ekspor dilihat dari tujuan pemasaran tanaman buah manggis yang 

berada di kabupaten purwakarta. 

Tabel 1.1 

Negara Tujuan Ekspor Buah Manggis Purwakarta 

No Negara Tujuan Volume (Ton) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Singapura 

China 

Malaysia 

Vietnam 

Hongkong 

Selandia Baru 

1,74 

1,74 

1,80 

1,74 

1,21 

20,16 

Jumlah 28,39 

Sumber : Dirjen Holtikultural dan P2HP tahun 2013 
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Berdasarkan data tujuan ekspor manggis yang ada pada tahun 2013, dapat 

di lihat bahwa potensi dan kualitas manggis Indonesia sangat bagus dan 

berkualitas. Hal tersebut dilihat dari banyaknya hasil yang di ekspor ke berbagai 

Negara dengan kualitas buah yang unggul yang dapat membantu meningkatkan 

perekonomian Indonesia dan membantu petani – petani Indonesia dalam 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  

Di indonesia khususnya di pulau jawa banyak wilayah yang 

membudidayakan tanaman manggis, salah satunya Kabupaten purwakarta 

dengan luas wilayah 971,72 km2  (BPS Purwakarta, 2015). Potensi 

pembudidayaan tanaman manggis di Kabupaten Purwakarta menurut data Dinas 

Pertanian Kabupaten Purwakarta tahun 2015, tersebar di berbagai wilayah di 

Kabupaten Purwakarta. Sentra produksi utama manggis di Purwakarta ada di 6 

Kecamatan dengan luas potensi 32.629 Ha yaitu di Kecamatan Wanayasa dengan 

luas 6.194 Ha,  Kecamatan Kiarapedes dengan luas 4.677 Ha, dan Kecamatan 

Bojong dengan luas 6.869 Ha, Kecamatan Pondoksalam dengan luas 4.451 Ha, 

Kecamatan Darangdan dengan luas 6.785 Ha, serta Kecamatan Pasawahan 

dengan luas 3.653 Ha. 

Menurut Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan tahun 2015, 

manggis wanayasa termasuk varietas yang sangat diminati pasar luar negeri dan 

memiliki kualitas buah terbaik dunia dari segi ukuran yang besar serta rasa yang 

manis menurut informasi para eksportir yang mengambil manggis daerah ini 

khususnya di Kecamatan Wanayasa. Rasa Manggis yang manis dan mengandung 

banyak vitamin dan manfaat membuat buah ini menjadi primadona masyarakat 

Indonesia khususnya di pulau jawa. Tidak hanya buah manggis yang bias di 

manfaatkan, kulit manggis pun mempunyai khasiat baik untuk tubuh. Selain itu, 

proses penanaman dan perawatan yang tidak terlalu sulit menjadikan budidaya 

buah Manggis ini banyak ditekuni oleh petani di Kabupaten Purwakarta 

khususnya Kecamatan Wanayasa. Manggis Wanayasa menurut Dinas pertanian 

merupakan varietas manggis lokal unggulan yang memberikan nilai bagi 

perekonomian Kabupaten Purwakarta khususnya beberapa kecamatan yang 

membudidayakan manggis. Manggis Wanayasa merupakan manggis organik 

yang tidak menggunakan pupuk kimia dalam proses pemupukan, sehingga aman 
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dikonsumsi setiap hari karena menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos 

dalam pemeliharaannya.  

Salah satu wilayah di Kabupaten Purwakarta yang mempunyai prospek 

dalam pembudidayaan buah manggis adalah Kecamatan Wanayasa dengan luas 

wilayahnya sekitar 37,6806 Km2  (BPS Purwakarta, 2015). Kecamatan Wanayasa 

ini sebagian besar masyarakatnya tergantung pada hasil dari tanaman budidaya 

buah manggis yang dimana menjadikan buah manggis ini tolok ukur dalam 

kehidupan ekonomi masyarakatnya. Keuntungan yang diperoleh dari hasil 

produksi manggis cukup menguntungkan bagi para petani jika kondisi alam yang 

baik dan kondisi buah yang berkualitas. Kondisi alam yang tidak bisa di prediksi 

dan kurang mendukung seperti iklim dan kondisi air buruk, serta adanya hama 

tanaman yang mengganggu pertumbuhan buah manggis maka dapat merugikan 

para petani buah manggis dari segi hasil yang di dapatkan.  

Manfaat buah manggis tidak hanya dari vitamin yang ada pada kandungan 

buahnya, kulit manggis pun memiliki manfaat sebagai obat untuk kesehatan kulit 

sehingga banyak produk – produk olahan manggis yang memiliki prospek yang 

bagus. Banyak produk olahan dari buah manggis maupun kulit manggis yang 

beredar luas di pasaran yang di buat asli oleh Indonesia. Dilihat dari prospek 

tersebut, usaha buah manggis memiliki keuntungan yang baik sehingga dapat di 

jadikan tolok ukur dalam perkembangan ekonomi pertanian indonesia. 

Tabel 1.2 

Jumlah Tanaman Dan Produksi Manggis Tahun 2011 S/D 2013 di Daerah 

Sentra Kabupaten purwakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Kecamatan 

Jumlah tanaman akhir 

(ph) 
Produksi (ton) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 Kiarapedes 38.915 39.165 39.165 1,93 2,42 1,16 

2 Wanayasa 53.551 54.669 55.418 2,17 1,56 3,14 

3 Bojong 33.269 39.534 39.604 1,86 1,15 3,43 

4 Darangdan 6.313 6.524 6.928 1,68 2,19 2,21 

5 Pondoksalam 6.294 6.385 6.385 0,38 0,72 0,73 

6 Pasawahan 825 825 825 0,17 0,78 0,38 

Sumber : Dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan Kabupaten Purwakarta,2011-2013 
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Di lihat pada Tabel 1.2 di atas, menurut Dinas Pertanian Kehutanan Dan 

Perkebunan Kabupaten Purwakarta, adanya peningkatan hasil produksi pada 

tahun 2013 di kecamatan wanayasa jika di bandingkan dengan hasil produksi 

pada tahun 2012. peningkatan tersebut disebabkan dari berbagi faktor alam yang 

mendukung serta pemeliharaan oleh petani yang sangat baik. Berikut ini 

merupakan data kondisi jumlah tanaman manggis pada setiap desa yang ada di 

kecamatan wanayasa yang dapat dilihat pada tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

Jumlah Tanaman Manggis Pada Setiap Desa  

Di Kecamatan Wanayasa 

No Desa 
Jumlah 

Pohon 

Pohon  

Produktif 

1 Wanayasa 7.094 

48.845 

2 Sumurugul 2.470 

3 Babakan 6.307 

4 Wanasari 5.257 

5 Legokhuni 2.410 

6 Nagrog 2.713 

7 Sakambang 4.496 

8 Nangerang 1.589 

9 Simpang 2.288 

10 Raharja 2.379 

11 Cibuntu 1.777 

12 T.Tonggoh 4.691 

13 T. Tengah 6.034 

14 Sukadami 3.662 

15 Ciawi 1.502 

JUMLAH 54.669 

Sumber : Data Kecamatan Wanayasa, 2012; Dinas pertanian, perkebunan 

dan kehutanan Kabupaten Purwakarta,2011-2013 

Berdasarkan tabel 1.3 jumlah tanaman yang ada di desa wanayasa 

memiliki jumlah terbanyak diantara jumlah tanaman manggis desa lain, namun 

adanya jumlah pohon yang kurang produktif dilihat dari usia pohon yang masih 

muda dan sudah terlalu tua untuk menghasilkan buah manggis yang banyak 

sehingga produktifitas yang dihasilkan lebih banyak dihasilkan oleh desa lain 

yang ada di kecamatan wanayasa. Untuk itu, perlu adanya penanaman kembali 

pohon manggis yang usianya sudah terlalu tua dan kurang dalam menghasilkan 
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buah. Pada dasarnya setiap lahan akan ada permasalahan yang timbul dalam 

pengelolaannya tidak terkecuali tanaman manggis, yakni Kondisi drainase yang 

kurang di perhatikan, dan adanya hama tumbuhan yang merugikan tanaman, 

seperti ulat, getah kuning, jamur dan bercak daun yang menyebabkan banyak 

buah manggis berkurang kualitas jualnya, serta adanya pohon manggis yang 

masih belum produktif usianya, seperti usia yang masih muda untuk 

memproduksi buah manggis ataupun usia pohon yang sudah tua yang tidak bisa 

memproduksi buah manggis dengan kualitas baik sehingga banyak hasil buahnya 

yang tidak bisa di jual karena buah tersebut telah rusak atau kurang baik untuk di 

jual.  Padahal apabila manggis produksinya semakin bertambah serta kualitas 

yang baik bisa di pasarkan bukan hanya di indonesia tetapi sudah di ekspor ke 

berbagai negara-negara di asia maupun eropa.  

Banyaknya permasalahanan yang dapat mempengaruhi produktifitas 

tanaman manggis, Maka perlu adanya pengembangan potensi lahan serta 

tindakan pengelolaan yang diperlukan agar hasil yang diharapkan dapat 

ditingkatkan, Untuk itu diperlukan adanya evaluasi sumberdaya lahan untuk 

mengetahuai kemungkinan dapat dikembangkan tanaman manggis tersebut, 

khususnya di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. 

Pada prinsipnya evaluasi sumberdaya lahan dilakukan dengan cara 

membandingkan antara persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan 

lahan tertentu dengan karakterisitik sumberdaya yang ada pada lahan tersebut. 

Maka dari itu perlu diketahui bagaimana kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian 

lahan potensial di Desa wanayasa tersebut. Oleh karena itu, kesesuaian lahan 

aktual serta kesesuaian lahan potensial merupakan parameter penting dalam 

evaluasi kesesuaian lahan. 

Kesesuaian lahan aktual di dapat berdasarkan data sifat biofisik tanah. 

Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan 

dengan persyaratan tumbuh tanaman yang akan dievaluasi. Kesesuaian lahan 

potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan 

usaha - usaha perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas lahan dan juga 

nantinya untuk dapat lebih meningkatkan produktivitas tanaman. Perbaikan-

perbaikan kualitas lahan pada daerah penelitian disesuaikan dengan faktor - 
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faktor  penghambat pada subkelas kesesuaiaan lahan di daerah penelitian dan 

juga mempertimbangkan biaya dalam melakukan perbaikan kualitas lahan agar 

dapat melangsungkan usaha penanaman manggis. Berlatar belakang dari 

pengembangan komoditas tanaman buah manggis di kecamatan Wanayasa, serta 

pentingnya di adakan evaluasi kesesuaian lahan guna untuk peningkatan produksi 

buah manggis, Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian di Desa 

Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta 

Secara administratif Desa Wanayasa merupakan salah satu desa dari 

kecamatan wanayasa. Sesuai data monografinya tahun 2015, penggunaan lahan 

di Desa Wanayasa dominan adalah sawah, kebun dan hutan. Hal tersebut 

merupakan potensi besar untuk pengembangan dan pemanfaatan lahan potensial 

dalam bidang pertanian. Untuk mencapai pemanfaatan yang optimal, perlu 

adanya suatu informasi yang berkaitan dengan potensi lahan, kesesuaian lahan, 

serta tindakan pengelolaan yang diperlukan guna pengembangan potensi areal 

lahan tersebut. Dalam mengetahui potensi serta kesesuaian lahannya, diperlukan 

data karakteristik yang meliputi temperature, curah hujan, drainase tanah, 

tekstrue tanah, kedalaman perakaran, KTK, pH, ketersediaan hara, salinitas, 

kemiringan lereng, bahan kasar, batuan yang muncul di permukaan, serta bahaya 

erosi, (Rayes, 2007:169). Dari data karakteristik lahan tersebut akan diperoleh 

tingkat kesesuaian lahannya dengan menggunakan teknik analisis mattching, 

yaitu dengan menggabungkan atau mencocokan antara karakteristik lahan dalam 

unit satuan lahan di daerah penelitian dengan persyaratan tumbuh tanaman 

manggis. 

Setelah melakukan analisis mattching, maka akan dihasilkan suatu kelas 

kesesuaian lahan dalam setiap unit satuan lahan, khususnya kelas kesesuaian 

untuk tanaman manggis. Setelah itu, dihasilkan kelas kesesuaian sekaligus 

pembatas lahan untuk lahan aktual sehingga kesesuaian lahan potensial pun dapat 

di ketahui, kemudian dilakukan perbaikan. Penulis tertarik melakukan penelitian 

ini dalam rangka mengoptimalkan potensi lahan untuk tanaman manggis dengan 

judul kajian “Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Manggis (Garcinia 

Mangosta Linn) di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten 

Purwakarta.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang di 

ajukan dalam evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman manggis sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik lahan pertanian yang digunakan untuk tanaman 

manggis di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta? 

2. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman manggis di Desa 

Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta? 

3. Upaya apa yang dapat di lakukan dalam perbaikan lahan untuk mengatasi 

faktor pembatas pada pengolahan lahan untuk tanaman manggis di Desa 

Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut adalah : 

1. Mengidentifikasi karakteristik lahan pertanian yang digunakan untuk 

tanaman manggis di Desa Wanayasa, di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten 

Purwakarta? 

2. Mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman manggis di Desa 

Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta? 

3. Menganalisis Upaya apa yang dapat di lakukan dalam perbaikan lahan untuk 

mengatasi faktor pembatas pada pengolahan lahan untuk tanaman manggis 

di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bahan masukan bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten 

Purwakarta dalam usaha mengembangkan bidang pertanian khususnya 

dalam budidaya tanaman buah manggis. 

2. Bahan masukan bagi masyarakat sekitar dalam mengoptimalkan 

pemanfaatan lahan pertanian. 

3. Bahan materi bagi peneliti berikutnya dalam mencari sumber data. 

4. Memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada pembaca tentang 

budidaya buah Manggis. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi mengandung bagian – bagian skripsi  yang di 

jabarkan secara umum. Berikut merupakan struktur organisasi dari skripsi ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan serta pengantar awal dalam skripsi ini, sehingga 

akan memperjelas arah penelitian dan batasan penelitian. Bab ini meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi serta penelitian terdahulu. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan teori – teori yang relevan dari berbagai ahli yang mendukung 

penelitian. Bab ini meliputi kajian lahan, penggunaan lahan, karakteristik dan 

kualitas lahan, kesesuaian lahan, informasi sumberdaya lahan untuk evaluasi 

kesesuaian lahan, seta budidaya buah manggis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian dalam skripsi yang di gunakan 

oleh peneliti, yang meliputi langkah dari penelitian serta berbagai metode yang di 

gunakan untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Bab ini meliputi, lokasi 

penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, metode penelitian, variabel 

penelitian, pendekatan geografi, instrument yang di gunakan, teknik 

pengumpulan data, alat pengumpul data, dan teknik analisis data, serta bagan alur 

penelitian sehingga lebih jelas dalam melihat alur penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan pemaparan hasil dari penelitian, berisikan jawaban dari 

rumusan masalah yang ada di Bab I. bab ini meliputi hasil dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan uraian mengenai simpulan atau intisari dari hasil penelitian 

dan saran berdasarkan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan daftar dari berbagai referensi baik itu berupa buku, 

serta jurnal yang terkait dalam skripsi ini, terutama dalam bab II kajian Pustaka. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.4 : Penelitian – penelitian Terdahulu  

No Nama Tahun 

Penelitian 

Judul Masalah Tujuan Metode dan Variabel Hasil penelitian 

1 Aprisal 2012 Survai 
Kesesuaian 
Lahan Untuk 
Tanaman 
Manggis 
Sebagai 
Tanaman 
Konservasi Di 
Kabupaten 
Limapuluh – 
Sumatera 
Barat 

1. Bagaimana 
kesesuaian lahan 
untuk 
membudidayakan 
manggis sebagai 
tanaman konservasi 
diberberapa 
kecamatan di 
Kabupa/ten 
Limapuluh Kota 
Sumatera Barat. 

1. Mengetahui 
kesesuaian lahan 
untuk 
membudidayakan 
manggis sebagai 
tanaman konservasi 
diberberapa 
kecamatan di 
Kabupaten 
Limapuluh Kota 
Sumatera Barat 

 Penelitian ini 
menggunakan metode 
survai.  

 Variable dalam 
penelitian ini adalah :  

1. Karakteristik lahan : 
tanah dan agroklimat 

2. Syarat penggunaan 
lahan tanaman manggis 

3. Factor pembatas : 
retensi hara, curah 
hujan, topografi, 
kedalaman efektif. 

4. Konservasi tanah untuk 
tanaman manggis 

1. Daerah penelitian Kabupaten 
Limapuluh Kota mempunyai 
tingkat kesesuaian lahan aktual 
untuk tanaman manggis S2 sampai 
S3,   

2. Perbaikan kondisi lahan dari factor 
pembatas tanaman manggis di 
Kabupaten Limapuluh Kota ini 
maka kesesuaian lahan 
potensialnya dapat ditinggkat dari 
S3 ke S2 dan S2 ke S1 
 

2 Baiq Wanty 
Kusumasari 

2003 Pemetaan dan 
Evaluasi 
kesesuaian 
lahan untuk 
manggis dan 
durian di desa 
pangradin 2 
kecamatan 
jasinga 

2. Bagaimana sifat-
sifat tanah untuk 
penggunaan 
penanaman manggis 
dan durian di desa 
pangradin 2 
jasinga? 

3. Bagaimana sebaran 
kelas kesesuian 

2. Mengetahui sifat-
sifat tanah untuk 
penggunaan 
penanaman manggis 
dan durian di desa 
pangradin 2 jasinga? 

3. Mengetahui sebaran 
kelas kesesuian lahan 
untuk tanaman 

 Penelitian ini 
menggunakan metode 
survey 

 Variable yang di 
gunakan adalah : peta 
tanah, peta geologi, peta 
penggunaan lahan, dan 
syarat tumbuh tanaman 
manggis 

Kekesuaian lahan actual untuk 
tanaman manggis dan durian di desa 
pangradin 2 jasinga berdasarkan 
departemen pertanian (1997) di 
peroleh kelas kesesuaian lahan S2 dan 
S3 dengan factor pembatas media 
perakaran, curah hujan, retensi hara, 
dan bahaya erosi. Dan Kelas kesesuian 
lahan untuk durian adlahn S3 dengan 



 

10 
Nina Nurhaeni, 2016 
Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Manggis (Garcinia Mangosta Linn) Di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

lahan untuk 
tanaman manggis 
dan durian? 

manggis dan durian? factor penghambat lereng, retensi hara, 
media perakaran, sedangkan kelas 
kesesuian lahan potensialnya setelah 
dilakukan perbaikan pada factor 
pembatas tersebut menjadi S2, S3 
untuk manggis dan S2, S3 untuk 
tanaman durian. 

3 Siswanto 
dan 
Pancadewi 
Sukaryorini 

2006 Evaluasi 
Kesesuaian 
lahan untuk 
tanaman 
Holtikultural 
(rambutan, 
manggis, 
salak, 
blimbing, 
durian, duku) 
di kecamatan 
watulimo 
kabupaten 
trenggalek 

1. Bagaimana tingkat 
kesesuain lahan 
untuk tanaman 
Holtikultural 
(rambutan, 
manggis, salak, 
blimbing, durian, 
duku) di kecamatan 
watulimo kabupaten 
trenggalek? 

1. Mengevaluasi 
tingkat kesesuain 
lahan untuk tanaman 
Holtikultural 
(rambutan, manggis, 
salak, blimbing, 
durian, duku) di 
kecamatan watulimo 
kabupaten trenggalek 

 Penelitian ini dirancang 
dengan menggunakan 
metode survei.  

 Variable dalam 
penelitian ini adalah : 
temperature, 
ketersediaan air, 
ketersediaan oksigen, 
media perakaran, retensi 
hara, bahaya erosi, dan 
penyiapan lahan 

Hasil kajian kelas kesesuaian yang 
dilakukan di wilayah kecamatan 
watulimo adalah : 
1. Seluruh .wilayah kecamatan 

watulimo mempunyai kelas 
esesuian marginal hingga cukup 
untuk tanaman rambutan, salak, 
blimbimng, dan duku. 

2. Untuk tanaman manggis 
mempunyai kelas sangat sesuai 
ingga sesuai marginal pada desa 
slawe, duuh, pakel, dan watulimo. 

3. Untuk tanaman manggis 
mempunyai kelas sesuai hingga 
sesuai marginal pada desa 
karanggandu, gemahardjo, 
watuagung, pakel, slawe, dan 
watulimo. 

4 Muhammad 
Wildan 

2014 Hubungan 
Usahatani 
Manggis 
terhadap 
kondisi social 
ekonomi 

1. Faktor-faktor 
geografis apa yang 
mendukung 
tumbuhnya pohon 
manggis di 
Kecamatan 

1. Untuk menganalisis 
faktor-faktor 
geografis yang 
mendukung 
tumbuhnya pohon 
manggis di 

 Metode penelitian yang 
di gunakan adalah 
metode deskriptif.  

 Variabel penelitian ini 
adalah  variable terikat : 
faktor usaha tani dan 

Penelitian ini mengambil 4 desa 
sebagai kajian penelitian diantaranya : 
desa babakan, desa ciawi, desa 
cibuntu, desa sumurugul. Dengan 77 
sampel manusia yang diambil 
menggunakan teknik proportional 
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masyarakat di 
kecamatan 
wanayasa 
kabupaten 
purwakarta 

Wanayasa 
Kabupaten 
Purwakarta? 

2. Bagaimanakah 
kontribusi usahatani 
manggis terhadap 
pendapatan 
masyarakat petani 
manggis di 
Kecamatan 
Wanayasa 
Kabupaten 
Purwakarta? 

3. Bagaimanakah 
kontribusi usahatani 
manggis terhadap 
pendidikan 
masyarakat petani 
manggis di 
Kecamatan 
Wanayasa 
Kabupaten 
Purwakarta? 

4. Bagaimanakah 
kontribusi usahatani 
manggis terhadap 
tingkat kepemilikan 
rumah petani 
manggis di 
Kecamatan 
Wanayasa 

Kecamatan 
Wanayasa 
Kabupaten 
Purwakarta 

2. Untuk 
mengidentifikasi 
kontribusi usahatani 
manggis terhadap 
tingkat pendapatan 
petani manggis di 
Kecamatan 
Wanayasa 
Kabupaten 
Purwakarta 

3. Untuk 
mengidentifikasi 
kontribusi usahatani 
manggis terhadap 
tingkat pendidikan 
keluarga petani 
manggis di 
Kecamatan 
Wanayasa 
Kabupaten 
Purwakarta 

4. Untuk 
mengidentifikasi 
kontribusi usahatani 
manggis terhadap 
tingkat kepemilikan 
rumah petani 

variabel bebas : kondisi 
fisik, lahan, 
keterampilan, modal. 

sampling. Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis perhitungan presentase, 
analisis korelasi,  
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Kabupaten 
Purwakarta? 

5. Bagaimanakah 
kontribusi usahatani 
manggis terhadap 
tingkat kepemilikan 
sarana informasi dan 
transportasi petani 
manggis di 
Kecamatan 
Wanayasa 
Kabupaten 
Purwakarta? 

manggis di 
Kecamatan 
Wanayasa 
Kabupaten 
Purwakarta 

5. Untuk 
mengidentifikasi 
kontribusi usahatani 
manggis terhadap 
tingkat kepemilikan 
sarana informasi dan 
transportasi petani 
manggis di 
Kecamatan 
Wanayasa 
Kabupaten 
Purwakarta 

 

 

 


