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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Desa Wanayasa, Secara Geografis menurut 

Peta Rupabumi Lembar 1209-331 Tahun 2001, Desa Wanayasa terletak pada 107° 

33’ 10,404” BT – 107° 35’ 4,92” BT dan 06° 40’42,204” LS - 06° 43’ 18,48” LS.  

Desa Wanayasa merupakan salah satu desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan 

Wanayasa. Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Purwakarta 

tahun 2015, Desa Wanayasa memiliki luas wilayah sekitar 682 Ha.  

Desa Wanayasa berbatasan langsung dengan beberapa desa dan kecamatan, 

sebagai berikut :  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanasari dan Desa Raharja 

2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Desa Sumurugul dan Desa Raharja 

3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Babakan 

4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Parongpong 

 

B. Definisi Operasional 

Judul proposal penelitian ini adalah “ Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Tanaman Manggis di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa, Kabupaten 

Purwakarta” untuk memperjelas maksud dari penelitian ini, maka penulis 

memberi batasan dalam definisi operasional untuk mengurangi resiko kesalahan 

penafsiran, sebagai berikut : 

1. Lahan 

Menurut Arsyad (1989: hlm 207) lahan di definisikan sebagai lingkungan 

fisik yang terdiri dari iklim, geologi, tanah, dan vegetasi serta benda-benda yang 

lainnya yang terdiri di atasnya sepanjang ada pengaruh nya terhadap penggunaan 

lahan.  

2. Kesesuaian Lahan 

Menurut Sitorus (2004: hlm 42), Kesesuaian lahan adalah penggambaran 

tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu dengan 
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mencocokan antara data karakteristik lahan dengan persyaratan penggunaan 

tersebut. 

3. Buah Manggis (Garcinnia Mangosta Linn) 

Menurut Paramawati, R (2010: hlm 31), pohon manggis tumbuh dengan 

baik pada dataran rendah hingga ketinggian di bawah 1.000 mdpl. Tanaman 

manggis paling cocok di budidayakan di daerah yang memiliki ketinggian 500 – 

600 mdpl dengan curah hujan tahunan sebesar 1.500 – 2.500 mm per tahun atau 

merata sepanjang tahun. Di dalam pembudidayaan buah manggis apabila 

mengalami kekeringan akan berpengaruh pada kualitas buah. Buah manggis yang 

di hasilkan akan berukuran kecil dan mengandung getah kuning yang 

menyebabkan manggis tidak laku untuk di ekspor. Suhu udara yang ideal untuk 

pohon manggis berkisar 22-32o C. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2013, hlm 61), mengemukakan bahwa Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Arikunto (2006, hlm 102) menyatakan 

bahwa “populasi adalah keseluruhan subjek penelitian sedangkan sampel 

merupakan wakil populasi yang akan diteliti”. 

Didalam penelitian ini, terdapat dua populasi yaitu populasi wilayah dan 

populasi manusia. Populasi wilayah dalam penelitian ini adalah seluruh lahan 

kebun di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. 

Sedangkan Populasi manusia dalam penelitian ini adalah petani manggis yang 

berada di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2013, hlm 62), mengungkapkan bahwa sampel 

merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Sedangkan menurut Sumaatmaja (1988, hlm 112) menyatakan bahwa sampel 

adalah bagian dari populasi (cuplikan, contoh) yang mewakili populasi yang 



 

32 
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 

bersangkutan penelitian dengan menggunakan sampel penelitian, dilakukan 

karena pada riset/penelitian umumnya tidak lebih langsung memilih sebuah 

populasi. sampel dalam penelitian ini menggunakan dua sampel penelitian, yaitu 

sampel wilayah dan sampel manusia yang ada pada daerah penelitian. 

Dalam penelitian evaluasi kesesuaian lahan di perlukan peta satuan lahan 

yang peta tersebut diperoleh dengan cara mengoverlaykan peta penggunaan lahan, 

peta kemiringan lereng, serta peta jenis tanah daerah tersebut. Peta yang 

dihasilkan sebagai satuan analisis dalam mengevaluasi kesesuaian lahan dengan 

mengumpulkan data karakteristik lahan pada setiap satuan lahan yang kemudian 

di mattchingkan dengan persyaratan tumbuh tanaman manggis. Berikut ini akan di 

jelaskan mengenai peta – peta yang di gunakan dalam peta satuan lahan, yaitu 

peta kemiringan lereng, peta jenis tanah dan peta satuan lahan.  

a. Peta Kemiringan Lereng 

Pengukuran kemiringan lereng pada suatu daerah dapat dihitung 

berdasarkan rumus kemiringan lereng yaitu dengan menggunakan Peta Rupabumi. 

 KL = 
      

       
 X 100 %  

Keterangan :     KL = Kemiringan lereng 

      C = Jumlah kontur yang terpotong garis diagonal 

      IC = Interval kontur pada peta 

       d  = Panjang diagonal 

       sp = Skala peta 

Dari hasil yang diperoleh, dapat di tentukan klasifikasi kelas kemiringan 

lereng yang di kelompokan kedalam 7 kelas yang dapat di lihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Klasifikasi Kelas Kemiringan Lereng 

Kelas Kriteria 

Datar 0-3% 

Landai atau berombak 3-8% 

Agak miring atau bergelombang 8-15% 

Miring atau berbukit 15-30% 
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Agak curam 30-45% 

Curam  45-65% 

Sangat Curam >65% 

 

b. Peta Penggunaan Lahan 

Peta penggunaan lahan diperlukan untuk mengetahui lahan mana yang 

akan sesuai untuk di gunakan dalam pertanian. Penggunaan lahan berupa bentuk 

fisik yang sudah di manfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya berupa 

kebun, permukiman, sawah, ladang, dan sebagainya. Penggunaan lahan yang ada 

di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa Kabupaten purwakarta yaitu 

Permukian, Sawah, Tegalan, Hutan, Kebun, dan lainnya. Di dalam penelitian ini 

penggunaan lahan yang di gunakan adalah berupa lahan kebun, khususnya lahan 

yang di tanami buah manggis oleh masyarakat sekitar desa wanayasa. 

c. Peta Tanah 

Peta tanah merupakan peta yang berisikan data berbagai jenis tanah. Peta 

jenis tanah diperlukan untuk mengetahui satuan lahan mana yang memiliki jenis 

tanah berbeda pada suatu wilayah. Desa wanayasa, kecamatan wanayasa, 

kabupaten purwakarta memiliki tiga jenis tanah yaitu, tanah latosol, tanah 

andosol, dan tanah regosol. Sedangakan jenis tanah yang termasuk kedalam  

wilayah penelitian dengan penggunan lahan kebun memiliki dua jenis tanah yaitu 

tanah Latosol dan Andosol.  

Berdasarkan penggabungan peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, dan 

peta kemiringan lereng di dapatkan peta satuan lahan untuk penelitian tanaman 

manggis. Dari hasil peta satuan lahan desa wanayasa, maka di dapatkan jumlah 

populasi sebanyak 35 wilayah penelitian di Desa Wanayasa yang terdapat pada 

Tabel 3.2. jumlah tersebut meliputi 14 satuan lahan 1.LK, 10 satuan lahan 2.LK, 7 

satuan lahan 3.LK, serta 2 satuan lahan 2.AK, dan 2 satuan lahan 3.AK. Setelah 

hasil populasi diperoleh, maka akan menentukan banyaknya sampel wilayah yang 

akan di ambil. Penentuan sampel wilayah pada penelitian ini berdasarkan teknik 

Stratified Sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan kondisi fisik yang 

heterogen. sedangkan sampel manusia di dapat dari kepemilikan lahan atau kebun 

Sumber : Ritung, S.,dkk (2007) 
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petani yang di jadikan sampel wilayah. Berikut ini dapat di lihat lebih jelasnya 

pada Tabel 3.2 yang berisikan 35 jumlah populasi yang ada di Desa Wanayasa 

yang telah di gabungkan menjadi satuan lahan berdasarkan peta penggunaan 

lahan, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng. 

Tabel 3.2 

Populasi Penelitian di Desa Wanayasa 

No 
Penggunaan 

Lahan 
Kelas  

Lereng 
Kemiringan 

Lereng 
Jenis 
tanah 

Satuan 
Lahan 

1 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

2 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

3 Kebun 2 8 % - 15 % Latosol 2.L.K 

4 Kebun 2 8 % - 15 % Latosol 2.L.K 

5 Kebun 1 3 - 8% Latosol 1.L.K 

6 Kebun 3 15 % - 30 % Latosol 3.L.K 

7 Kebun 1 3 - 8% Latosol 1.L.K 

8 Kebun 3 15 % - 30 % Latosol 3.L.K 

9 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

10 Kebun 2 8 % - 15 % Latosol 2.L.K 

11 Kebun 2 8 % - 15 % Latosol 2.L.K 

12 Kebun 2 8 % - 15 % Latosol 2.L.K 

13 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

14 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

15 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

16 Kebun 2 8 % - 15 % Latosol 2.L.K 

17 Kebun 2 8 % - 15 % Latosol 2.L.K 

18 Kebun 2 8 % - 15 % Latosol 2.L.K 

19 Kebun 3 15 % - 30 % Latosol 3.L.K 

20 Kebun 3 15 % - 30 % Latosol 3.L.K 

21 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

22 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

23 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1,L.K 

24 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

25 Kebun 2 8 % - 15 % Latosol 2.L.K 

26 Kebun 2 8 % - 15 % Latosol 2.L.K 

27 Kebun 3 15 % - 30 % Latosol 3.L.K 

27 Kebun 3 15 % - 30 % Latosol 3.L.K 

29 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

30 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 
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31 Kebun 3 15 % - 30 % Latosol 3.L.K 

32 Kebun 3 15 % - 30 % Andosol 3.A.K 

33 Kebun 2 8 % - 15 % Andosol 2.A.K 

34 Kebun 3 15 % - 30 % Andosol 3.A.K 

35 Kebun 2 8 % - 15 % Andosol 2.A.K 

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 
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Gambar 3.1 Peta Satuan Lahan Desa Wanayasa 
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Dari jumlah populasi yang di dapatkan, maka akan di tentukan teknik 

pengambilan sampel yang di gunakan yakni stratified sampling karena sampel – 

sampel yang terdapat pada populasi memiliki sifat fisik yang heterogen. Sampel 

yang di peroleh berjumlah 5 sampel penelitian dengan pengambilan sampel 

wilayah yang menyebar di Desa Wanayasa. berikut ini merupakan sampel 

penelitian di Desa wanayasa yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 

Sampel Penelitian di Desa Wanayasa 

No 

Penggunaan 

Lahan 

Kelas  

Lereng 

Kemiringan 

Lereng 

Jenis 

tanah 

Satuan 

Lahan 

1 Kebun 1 3 - 8 % Latosol 1.L.K 

2 Kebun 2 8 - 15 % Latosol 2.L.K 

3 Kebun 3 15 - 30 % Latosol 3.L.K 

4 Kebun 2 8 - 15 % Andosol 2.A.K 
5 Kebun 3 15 – 30 % Andosol 3.A.K 

 

Dalam penelitian ini, populasi manusia termasuk dalam kajian penelitian 

karena dapat diketahui proses pengolahan serta pengelolaan lahan untuk 

tanaman manggis oleh petani. Pengambilan sampel manusia bersifat Aksidental 

yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan faktor ketidak sengajaan bertemu 

di lokasi pengambilan sampel wilayah serta pemilik lahan kebun pada lokasi 

pengambilan sampel wilayah. berikut ini merupakan data sampel petani yang 

dapat di lihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Sampel Petani di Desa Wanayasa 

No Nama Usia Luas Kebun(m2) 

1 Ade Suryana 48 500 

2 Yana 42 600 

3 Adis Budiana 60 6.000 

4 H.Adang 63 3.000 

5 Abdul Rahman 52 2.000 

6 Ade Sugema 45 3.500 

7 Ue Kosasih 50 800 

8 ujang saefudin 48 1.000 

9 Engkus 54 2.000 

10 H.engkos 65 2.500 

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 
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D. Metode Penelitian 

Winarno Surakhmad (1982, hlm 131): “Metode merupakan cara utama 

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian 

hipotesis dengan mempergunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama itu 

dipergunakan setelah penyelidik memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari 

tujuan penyelidikan serta situasi penyelidikan”.  

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif, 

yakni metode yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang telah 

dirumuskan terlebih dahulu dan mengembangkan hipotesa untuk penelitian yang 

berkelanjutan. Rumusan yang di maksud adalah aspek – aspek yang 

mempengaruhi evaluasi kesesuaian lahan yaitu faktor temperatur, curah hujan, 

drainase tanah, tekstur tanah, bahan kasar, kedalaman tanah, ketebalan gambut, 

KTK liat, pH, Salinitas, Kemiringan Lereng, bahaya erosi, batuan di permukaan, 

dan singkapan batuan. sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan cara 

observasi, dokumentasi, uji laboratorium, pengukuran di lapangan dan wawancara 

pada petani manggis. Objek yang digunakan berdasarkan dari hasil Overlay tiga 

jenis peta yaitu peta penggunaan lahan, peta tanah, dan peta kemiringan lereng. 

Hasil tumpangsusun akan menghasilkan peta unit lahan. Berdasarkan peta tersebut 

dapat ditentukan titik sampel satuan lahan, sebanyak 35 sampel populasi yang di 

ambil dari peta satuan lahan. Analisis data yang digunakan adalah perbandingan 

(matching) antara karakteristik lahan dengan  kriteria kelas kesesuaian lahan. 

 

E. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013, hlm 4), Variabel Penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau ditarik kesimpulan. 

Sedangkan menurut Arikunto (1998, hlm 99), Variabel adalah objek penelitian 

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.  

Adapun variabel yang di gunakan untuk menentukan evaluasi kesesuaian 

lahan dalam penelitian ini adalah temperatur, curah hujan, drainase tanah, tekstur 

tanah, bahan kasar, kedalaman tanah, ketebalan gambut, KTK liat, pH, Salinitas, 

Kemiringan Lereng, bahaya erosi, batuan di permukaan, dan singkapan batuan. 
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Parameter – parameter tersebut yang akan di dapatkan pada penelitian evaluasi 

kesesuaian lahan tanaman manggis baik secara yang di lakukan secara langsung 

maupun uji laboratorium. Berikut ini merupakan tabel variabel penelitian yang 

lebih detail, dapat di lihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Variabel Penelitian Kesesuaian Lahan 

Indikator Kesesuaian Lahan Kesesuaian Lahan 

Data Karakteristik Lahan dan 

Syarat Tumbuh Tanaman Manggis: 

1. Temperatur 

2. Curah hujan 

3. Drainase tanah 

4. Tekstur tanah 

5. Kedalaman tanah 

6. Ketebalan gambut 

7. KTK liat 

8. pH 

9. Salinitas 

10. Kemiringan Lereng 

11. Bahan kasar 

12. Bahaya Erosi 

13. Batuan di permukaan 

14. Singkapan batuan 

 

 

 

Kesesuaian Lahan 

Tanaman Manggis 

 

F. Pendekatan Geografi 

Penelitian Evaluasi kesesuaian lahan tanaman manggis di Desa Wanayasa, 

Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta termasuk kedalam Pendekatan 

Keruangan. Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka 

analisis yang menekankan eksistensi ruang. Penelitian ini menganalisis struktur 

keruangan di permukaan bumi, yaitu pemanfaatan lahan berupa kebun yang di 

jadikan tempat budidaya tanaman Manggis. Pada tahap pertama perlu dilihat 

struktur, pola, dan proses keruangan daerah penelitian sehingga dapat di 

identifikasi fenomena atau objek-objek yang terdapat di daerah penelitian. Setelah 

itu, pada tahap kedua dapat dilakukan zonasi wilayah berdasarkan karakteristik 

kelerengannya. Zonasi itu akan menghasilkan zona – zona berdasarkan 

kemiringannya, misalnya curam, agak curam, agak landai, landai, dan datar. Pada 
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tahap ketiga dapat di tentukan pemanfaatan zona tersebut untuk keperluan yang 

tepat, zona mana yang dapat digunakan untuk budidaya. Dengan demikian tidak 

terjadi kesalahan dalam pemanfaatan ruang tersebut. Masalah erosi, tanah, 

ataupun masalah yang lainnya langsung dapat di cegah, dan bersamaan dengan itu 

dapat melakukan budidaya tanaman pertanian pada zona yang sesuai. Akan tetapi 

karakteristik penduduk juga perlu di pelajari, misalnya tingkatan pendidikan, 

keterampilan yang dimiliki dan lainnya. Informasi itu dapat digunakan untuk 

pengembangan yang baik yang berbasis masyarakat setempat. Jenis tanaman apa 

yang perlu ditanam, bagaimana cara penanamannya, pemeliharaannya, dan 

pemanfaatannya. Dengan pendekatan itu terlihat interelasi, interaksi, dan 

intergrasi antara kondisi alam dan manusia dalam pembentukan ruang.  

G. Instrumen yang digunakan 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan masalah penelitian, 

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Data Primer, merupakan data yang di dapat dengan cara melakukan observasi 

langsung ke lapangan. Data primer yang di dapatkan berupa wawancara 

kepada petani manggis, seperti proses pengolahan lahan untuk tanaman 

manggis, dan observasi mengenai keadaan kebun manggis, berupa   

kemiringan lereng, drainase, kedalaman tanah, ketebalan gambut dan batuan. 

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka, dan studi 

dokumentasi. 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data selama proses penelitian dilakukan sebagai berikut : 

1. Survei 

Teknik survei merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data, 

dalam penelitian ini dilakukan berupa pengamatan dan pengukuran sampel 

langsung di lapangan. Data yang didapatkan atau di ukur langsung dilapangan 

dalam penelitian ini berupa kemiringan lereng, pengukuran kedalaman perakaran, 

bahan kasar, bahaya erosi, batuan di permukaan, singkapan batuan, serta drainase 
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tanah. Selain itu, dalam teknik pengambilan sampel tanah yang di ujikan di 

laboratorium untuk memperoleh data salinitas, tekstur tanah, struktur tanah, KTK 

liat, serta tingkat keasaman tanah (pH). Selain itu, untuk mendapatkan informasi 

tambahan dilakukan wawancara langsung kepada petani mengenai kondisi 

tanaman manggis serta proses penanaman serta pemeliharaan. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dimaksudkan untuk mendapat sejumlah data dan informasi 

yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti sebagai landasan pemikiran 

dalam penulisan penelitian ini. Sumber yang dapat menjadi rujukan adalah berupa 

buku, jurnal, artikel yang relevan mengenai sumberdaya lahan terutama evaluasi 

kesesuaian lahan. Data – data yang diperoleh dari studi pustaka yakni mengenai 

syarat tumbuh tanaman manggis menurut ahli ataupun kementerian pertanian. 

3. Studi dokumentasi 

Dokumentasi didapat dengan cara pengumpulan data secara langsung 

ataupun tidak langsung berdasarkan dari objek dilapangan, maupun data – data 

berupa objek kajian berupa buku atau laporan – laporan. Teknik ini bertujuan 

untuk mendapatkan data – data berupa monografi, curah hujan, temperatur,kondisi 

budidaya untuk upaya dalam menganalisis masalah penelitian. Data ini didapatkan 

dari Badan Pusat Statistika, ataupun Data Monografi dari Desa setempat. 

4. Wawancara 

Teknik Wawancara dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung 

dengan para petani manggis. Data yang di peroleh dari wawancara berupa 

informasi mengenai proses penanaman manggis mulai dari persiapan tanam 

hingga pasca panen, bahkan hingga data proses eksport ke luar negeri untuk hasil 

tanaman yang telah siap di jual, serta kondisi sosial ekonomi di masyarakat untuk 

membantu melengkapi data-data hasil observasi. 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik kuantitatif dengan metode pencocokan (matching). Menurut 

Jamulya dan Yuniarto (1991: hlm 12), teknik kuantitatif yaitu teknik yang 

mendasarkan pada penelitian fisik lahan dengan sedikit di dukung oleh informasi 
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mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk. Sedangkan metode matching 

merupakan mengukur tingkat kesesuaian lahan yang dilakukan dengan cara 

mencocokan data antara karakteristik lahan dengan kriteria kelas kesesuaian 

lahan.  

Dalam analisis kesesuaian lahan di perlukan data fisik lahan atau 

karakteristik lahan yang ada untuk di lakukan pencocokan syarat tumbuh tanaman 

manggis. Adapun data kualitas lahan dan karakteristik lahan yang di perlukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Data Temperatur, data ini di perlukan untuk mengetahui temperatur rata – 

rata tahunan yang di dapat dari Pus Air maupun Dinas Pertanian, 

Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purwakarta. 

2. Data Curah hujan, data ini di perlukan untuk mengetahui bulan basah dan 

bulan kering. Data curah hujan di peroleh dari Pus Air maupun Dinas 

Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purwakarta. 

3. Kedalaman Tanah, data ini di perlukan untuk mengetahui kedalaman tanah 

yang ada di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengukuran langsung di 

lapangan. 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Kedalaman Efektif Tanah 

Kelas Kriteria (me/100gr) 

Dalam >90 cm 

Menengah 90 – 50 cm 

Dangkal 50 – 25 cm 

Sangat Dangkal <25 cm 

 

4. Drainase tanah, merupakan data yang di perlukan untuk mengetahui 

kemampuan tanah dalam menyerap air di sekitar lahan tanaman manggis 

yang dapat di lihat ataupun di ukur secara langsung pada saat di lapangan. 

5. Tekstur tanah, data tekstur di perlukan untuk mengukur tingkat kesuburan 

tanah di kebun manggis dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap 

sampel tanah yang di dapatkan di wilayah penelitan. 

Sumber : Sartohadi.,dkk (2013: hlm 184) 
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6. Ketebalan gambut, data ini di perlukan untuk mengetahui tebalnya lapisan 

gambut yang ada di lapisan tanah dengan cara melakukan pengamatan serta 

pengukuran langsung di lokasi penelitian. 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Ketebalan gambut 

Kelas Kriteria 

Tipis <60 cm 

Sedang 60-100 cm 

Agak tebal 100-200 cm 

Tebal 200-400 cm 

Sangat tebal >400 cm 

   Sumber : Ritung, S.,dkk (2007: hlm 11) 

7. Kapasitas Tukar Kation atau KTK liat, data ini di perlukan untuk mengetahui 

sifat kimia tanah di lokasi penelitian dengan cara melakukan uji laboratorium 

terhadap sampel tanah.  

Tabel 3.8 

    Klasifikasi Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

Kelas Kriteria (me/100gr) 

Sangat Rendah <5 

Rendah 5-16 

Sedang 17-24 

Tinggi 25-41 

Sangat Tinggi >41 

Sumber : Jamulya dan Yuniarto (1991: hlm 09) 

8. Tingkat Keasaman atau pH tanah, data ini di perlukan untuk mengetahui 

tingkat keasaman tanah di lokasi penelitian dengan cara melakukan uji 

laboratorium terhadap tanah. 

Tabel 3.9 

        Klasifikasi Tingkat Keasaman Tanah (pH) 

Kelas Kriteria  

Sangat Rendah <4,5 

Rendah 4,5-5,5 

Menengah 5,6-6,5 

Agak Tinggi 6,6-7,5 

Tinggi 7,6-8,5 
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Sangat Tinggi >8,5 

Sumber : Jamulya dan Yuniarto (1991:hlm 09) 

9. Salinitas, merupakan data yang diperlukan untuk mengetahui kadar garam 

pada tanah dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap sampel tanah. 

Tabel 3.10 

Klasifikasi Nilai Kadar Garam (Salinitas) 

Kelas Nilai Salinitas (EC X 103) mmhos per cm 

pada suhu 25°C)  

Bebas 0,0 hingga 0,15% garam laut atau 0 hingga 4 

Sedikit 0,15 hingga 0,35% garam laut atau 4 hingga 8 

Menengah 0,35 hingga 0,65% garam laut atau 8 hingga 15 

Banyak Lebih dari 0,15% garam laut atau lebih dari 15 

 

10. Kemiringan Lereng, data ini diperlukan untuk mengetahui kondisi lereng 

yang ada dengan cara mengamati secara langsung di lapangan. 

Tabel 3.11 

Klasifikasi Kelas Kemiringan Lereng 

Kelas Kriteria 

Datar 0-3% 

Landai atau berombak 3-8% 

Agak miring atau bergelombang 8-15% 

Miring atau berbukit 15-30% 

Agak curam 30-45% 

Curam  45-65% 

Sangat Curam >65% 

Sumber : Ritung, S.,dkk (2007: hlm 06) 

11. Batuan di permukaan, data ini di perlukan untuk mengetahui sedikit 

banyaknya jumlah batuan yang ada di permukaan dengan cara mengamati 

secara langsung di lapangan. 

Tabel 3.12 

Klasifikasi Jumlah Batuan Di Permukaan 

Kelas Kriteria 

Sedikit <15% 

Sedang 15-35 % 

Sumber : Jamulya dan Yuniarto (1991:hlm 11) 
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Banyak 35-60 % 

Sangat Banyak >60 % 

Sumber : Jamulya dan Yuniarto (1991: hlm 11) 

12. Singkapan batuan, data ini di perlukan untuk mengetahui luas batuan yang 

tersingkap dengan cara mengamati secara langsung di lapangan. 

Tabel 3.13 

Klasifikasi Singkapan Batuan 

Kelas Kriteria (luas Permukaan) 

Tanpa <2% 

Sedikit 2-10% 

Sedang 10-50% 

Banyak 50-90% 

Sangat Banyak >90% 

Sumber : Jamulya dan Yuniarto (1991: hlm 11) 

13. Bahan kasar, data ini diperlukan untuk mengetahui banyaknya bahan kasar 

batuan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan. 

Tabel 3.14 

Klasifikasi Bahan Kasar 

Kelas Kriteria 

Sedikit <15% 

Sedang 15-35 % 

Banyak 35-60 % 

Sangat Banyak >60 % 

Sumber : Ritung.,dkk, (2007: hlm 11) 

 

14. Bahaya Erosi, data ini di perlukan untuk mengetahui tingkat bahaya erosi 

yang bisa terjadi di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung di lapangan 

Tabel 3.15 

Klasifikasi Tingkat Bahaya Erosi 

Tingkat bahaya 

Erosi 

Jumlah tanah permukaan 

yang hilang cm/thn) 

Sangat ringan (sr) < 0,15 

Ringan (r) 0,15 – 0,9 

Sedang (s) 0,9 – 1,8 
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Berat (b) 1,8 – 4,8 

Sangat berat (sb) >4,8 

 

Dari data karakteristik lahan yang telah di peroleh kemudian di lakukan 

pencocokan (mattching) dengan syarat tumbuh tanaman manggis. pencocokan di 

lakukan dengan membandingkan hasil yang di dapatkan melalui uji laboratorium 

atau secara langsung ke lapangan dengan parameter – parameter karakteristik 

kesesuaian lahan untuk tanaman manggis menurut data Pusat Penelitian Tanah 

dan Agroklimat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen 

Pertanian Tahun 2003. Adapun syarat tumbuh tanaman manggis yang di jadikan 

acuan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 3.16. 

Tabel 3.16 

Klasifikasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Manggis. 

Karakteristik Kelas Kesesuaian Lahan 

S1 S2 S3 N 

Temperatur (c) 22-23 23-30 
18-20 

30-40 
15-18 

>40 
<15 

Curah hujan 

(mm) 

1.000-
2.000 

500 – 1.000 
2.000-3.000 

250-500 
3.000-4.000 

<250 
>4.000 

Kondisi 
Perakaran 

- Drainase 
 

- Tekstur 
- Kedalaman 

tanah (cm) 
Gambut 

- Ketebalan (cm) 

 
Baik, 
agak baik 
 
h;ah 
>100 
 
 
<60 

 
Agak 
Terhambat 
 
S 
75-100 
 
 
60-140 

 
Tehambat, 
agak cepat 
 
ak 
50-75 
 
 
140-200 

 
Sangat 
terhambat,cepat 
 
K 
<50 
 
 
>200 

Retensi Hara (nr) 

- KTK liat (cmol) 
- pH H2O 
 

 
>16 
5,5-7,8 
 

 
<16 
5,0-5,5 
7,8-8,0 

 
<20 
<5,0 
>8,0 

 
- 
- 
- 

Toksisitas (xc) 

- Salinitas (ds/m) 

 
<4 

 
4-6 

 
6-8 

 
>8 

Terrain/Medan 
- Lereng (%) 

- Batuan di 
permukaan 

- Singkapan 
batuan(%) 

- Bahan Kasar 
(%) 

 
<8 
<5 
 
<5 
 
<15 

 
8-16 
5-15 
 
5-15 
 
15-35 

 
16-30 
15-40 
 
15-25 
 
35-55 

 
>30 
>40 
 
>25 
 
>55 

Sumber : Ritung.,dkk, (2007: hlm 12) 
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Erosi 

- Bahaya Erosi 

 
Rendah 

 
Sedang 

 
Berat 

 
Sangat berat 

 

J. BAGAN ALUR PENELITIAN 

 

 

 

 

J. Bagan Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Manggis 

Peta Penggunaan Lahan 
Peta Kemiringan 

Lereng 

Syarat Kesesuaian Lahan : 

1. Temperatur 

2. Curah hujan 

3. Drainase tanah 

4. Tekstur tanah 

5. Kedalaman tanah 

6. Ketebalan gambut 

7. KTK liat 

8. pH 

9. Salinitas 

10. Kemiringan Lereng 

11. Bahan kasar 

12. Bahaya Erosi 

13. Batuan di permukaan 

14. Singkapan batuan 

Peta Tanah 

Satuan Lahan 

Sumber : Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian.Departemen Pertanian 2007. 

Data Sekunder :  

1. Data monografi desa 

2. Data curah hujan 

3. Data produktivitas 

dari Dinas Pertanian 

4. Data kependudukan 

dari BPS  

Data Primer : 

1. Data kondisi fisik 

hasil observasi : 

drainase tanah, 

kedalam tanah, 

ketebalan gambut, 

kemiringan lereng, 

bahan kasar, 

batuan permukaan, 

singkapan batuan, 

dan bahaya erosi 

2. Data kondisi fisik 

hasil laboratorium: 

tekstur tanah, KTK 

liat, pH, Salinitas.  

3. Data wawancara 

petani manggis : 

pra penanaman, 

proses penanaman, 

pasca panen, 

pemasaran serta 

pengolahan lahan 

untuk tanaman 

manggis 
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Gambar 3.2 : Bagan Alur  penelitian 
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