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ABSTRACT

PHYSICAL GEOGRAPHIC REVIEW OF AGROWISATA PARK CULTURE

DISTRICT CENTRAL DISTRICT ON CENTRAL BONE ON BETWEEN 2016

By

REDDY PRAYOGA

This study aims to determine the geographical review of the park agro-tech park pulung

kencana subdistrict bawang bawang central bawang onion west of 2016. The emphasis of the

study on the slope of the slope, soil type, rainfall conditions, accessibility, water availability

and supporting facilities

The research method used is descriptive with object penelian agrowisatan pulung kencana

park area as well as the subject of research are visitors and managers.

The results of this study show that (1) the slopes of the agro-tourism garden of kangkung

kencana are relatively flat (2) the type of soil in the agro-tourism area is alluvial resistance (3)

rainfall in the agro-tourism park in the thick categorization (4) with the accessibility to the

garden agrowisata pulung kencana very good and easy (5) water conditions in agro-tourism

park is very good and adequate (6) as well as supporting facilities available are lodges for

rest, lodging, and food stalls.

Keywords: physical geographic review, garden, agro tourism



ABSTRAK

TINJAUAN GEOGRAFIS FISIK TAMAN AGROWISATA PULUNG
KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN

TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016

Oleh

REDDY PRAYOGA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan geografis fisik taman agrowisata
pulung kencana kecamatan tulang bawang tengah kabupaten tulang bawang barat
tahun 2016. Titik tekan kajiannya pada tingkat kemiringan lereng, jenis tanah,
kondisi curah hujan, aksesibilitas, ketersediaan air dan fasilitas penunjang

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan objek penelian kawasan
taman agrowisatan pulung kencana serta subjek penelitian adalah pengunjung dan
pengelola.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kemiringan lereng taman agrowisata
pulung kencana tergolong datar (2) jenis tanah dikawasan agrowisata merupakan
tahan alluvial (3) curah hujan di taman agrowisata di kategorikan lebat (4) dengan
aksesibilitas menuju taman agrowisata pulung kencana sangat baik dan mudah (5)
kondisi air di taman agrowisata sangat baik dan memadai (6) serta fasilitas
penunjang yang tersedia adalah pondok-pondok untuk beristirahat, penginapan, dan
warung makan.

Kata Kunci: tinjauan geografis fisik, taman, agrowisata



 

 
 

TINJAUAN GEOGRAFIS FISIK TAMAN AGROWISATA PULUNG 

KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN 

TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 

 

Oleh 

REDDY PRAYOGA 
 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

Pada 

Program Studi Pendidikan Geografi 

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 
 







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Panaragan Jaya, 09 Januari

1994. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga

bersaudara pasangan Bapak Sudarman dan Ibu

Lince Indra Suri.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah

Dasar di SD Negeri 04 Panaragan Jaya pada Tahun

2006.

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 2 Kec. Tulang Bawang Tengah

pada Tahun 2009, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA 1 Tulang

Bawang Tengah pada Tahun 2012. Pada Tahun 2012 penulis diterima sebagai

mahasiswa di Universitas Lampung, pada jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial, Program Studi Pendidikan Geografi melalui jalur UML.

Selama menjadi mahasiswa penulis Melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata

Kependidikan Terintegrasi (KKN-KT) di Pekon Way Nukak Kecamatan Karya

Penggawa dan SMP 1 Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat pada bulan Juli

sampai September 2015.



MOTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu
dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajad.

Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
(Al-Mujadillah:11)

Keseriusan yang anda kerjakan selama ini akan menentukan
kesuksessan kedepannya

(Reddy Prayoga)



PERSEMBAHAN

Bismillahirahmaanirrahiim.

Terucap syukur kehadirat Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana ini

sebagai tanda cinta, kasih sayang dan baktiku kepada :

Mamah tercinta (Hj. Lince Indra Suri), Papah (Hi Sudarman), Kakakku (Eko

Suryadin) serta Adikku alm (Tjumadi, Adikku (Derry Almas) yang telah

membesarkanku dengan penuh kasih sayang, selalu mendukung dan

menyemangatiku, serta tak pernah lelah menengadahkan tangan dalam tiap

sujudnya untuk mendoakan keberhasilanku.

Semoga karya kecil ini dapat membuat kalian bangga

Para Pendidik

Teman-teman seperjuangan Geografi 2012

Yang selalu bersama memberikan canda tawa dan kebahagian selama masa masa

kuliah dengan tulus, khlas dan memberikan motivasi.

Serta  almamater tercinta “Universitas Lampung”.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul

“Tinjauan Geografis Fisik Taman Agrowisata Pulung Kencana Kecamatan Tulang

Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016”.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara

langsung maupun tidak langsung, penulis mnegucapakan banyak terimakasih

kepada Bapak Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku pembimbing II sekaligus

Pembimbing Akademik (PA) yang dengan sabar membimbing penulis untuk

memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini., Bapak Drs.

Zulkarnain, M.Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, perhatian

dan motivasi. Serta kepada Bapak Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si. selaku penguji

atas arahan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat demi terselesainya skripsi

ini. Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima

kasih yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. H. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan

dan Umum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung



4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial, dan Bapak Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si. selaku Ketua

Program Studi Pendidikan Geografi yang telah memberikan kemudahan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pendidikan Geografi di Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Bapak Drs. Gustami, M.Si. selaku kepala dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberi izin untuk melakukan

penelitian di Taman Agrowisata Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang

Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

8. Bapak Dul Radjak selaku Lurah Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang

Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, beserta staf jajarannya yang telah

memberi izin untuk melakukan penelitian dan memberikan pelayanan

administrasi.

9. Petugas taman Agrowisata pulung kencana yang telah meluangkan waktu dan

memberikan banyak informasi selama melakukan penelitian.

10. Teman-teman seperjuangan Geografi 2012, yang telah memberikan cerita-

cerita yang sangat berkesan selama 4 tahun ini.

11. Sahabat Dimas Ferdinan, Deni Alfarizi, Alvin Azizi, Choirul Ma’arif, Arief

Pratama, Arief Bijaksono, Habibi Adi Satria, Bondan Pamungkas, Ardika

Yudha, Bustomi, Muhammad Yasir, Muhammad Sahnan Hastari,



MH Wijaya Irianto, Abang Onas Herlando dan Popy Lorenza yang telah

memberikan kebersamaan senyum, canda dan tawa yang amat berarti.

12. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan

skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

akan tetapi besar harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga

bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan mendapat balasan pahala dari

Allah SWT, Amin.

Bandar Lampung, Oktober 2017
Penulis,

Reddy Prayoga



i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ............................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................ v

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... vi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................... 1
B. Rumusan Masalah ........................................................... 7
C. Tujuan Penelitian ............................................................ 8
D. Manfaat Penelitian ........................................................ 9
E. Ruang Lingkup Penelitian .............................................. 9

II. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka ............................................................ 11
1. Geografi ...................................................................... 11

a. Pendekatan Keruangan ............................................ 12
b. Pendekatan Kelingkungan (ekologi) ..................... 12
c. Pendekatan Kompleks Wilayah............................... 13

2. Agrowisata................................................................... 14
a. Pengertian Agrowisata............................................. 14
b. Penataan Agrowisata ............................................... 15
c. Pengembangan kawasan agrowisata........................ 16

3. Tinjauan Geografi........................................................ 16
a. Kemiringan lereng ................................................... 16
b. Jenis tanah ............................................................... 18
c. Curah hujan.............................................................. 22
d. Aksesibilitas ............................................................ 23
e. Ketersediaan Air ...................................................... 24
f. Fasilitas penunjang................................................... 26

B. Kerangka Pikir ............................................................... 28



ii

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian ........................................................... 30
B. Subjek dan Objek Penelitian ........................................... 31

1. Objek Penelitian ....................................................... 31
2. Subjek Penelitian ...................................................... 31

C. Variabel Penelitian ......................................................... 32
D. Definisi Operasional Variabel ........................................ 32

1. Kemiringan Lereng .................................................. 32
2. Jenis Tanah ............................................................... 33
3. Kondisi Curah Hujan ............................................... 33
4. Aksesibilitas .............................................................. 34
5. Ketersediaan Air........................................................ 35
6. Fasilitas Penunjang ................................................... 35

E. Teknik Pengumpulan Data............................................... 36
1. Observasi ................................................................... 36
2. Wawancara ................................................................ 37
3. Dokumentasi.............................................................. 37

F. Teknik Analisis Data........................................................ 37
1. Reduksi Data ............................................................. 38
2. Penyajian Data........................................................... 38
3. Verifikasi ................................................................... 39

IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pulung Kencana...................... 40
1. Letak Astronomis Geografis dan

Batas Wilayah Daerah Penelitian............................. 40
2. Keadaan Penduduk Desa Pulung Kencana .............. 42

a. Jumlah Penduduk ................................................. 42
b. Komposisi Penduduk Bedasarkan

Jenis Kelamin....................................................... 43
c. Komposisi Penduduk Bedasarkan

Usia .....................................................................               44
d. Komposisi Penduduk Bedasarkan

Pekerjaan .............................................................. 45

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .................................. 48

1. Kemiringan Lereng di Lokasi Wisata
Pulung Kencana ....................................................... 48
a. Pengukuran Titik Pertama .................................... 48

.    b. Pengukuran Titik Kedua ...................................... 49
2. Jenis Tanah di Lokasi Wisata

Pulung Kencana ....................................................... 52
3. Curah Hujan di Lokasi Wisata

Pulung Kencana ....................................................... 56



iii

4. Aksesibilitas di Lokasi Objek Wisata
Pulung Kencana ........................................................ 59
a. Kondisi Jalan ......................................................... 60
b. Jaringan Transportasi ............................................ 60
c. Jarak Tempuh dan Waktu Tempuh ....................... 61
a. Aksesibilitas dari Terminal ................................. 61
b. Aksesibilitas dari Pemukiman............................. 62
c. Aksesibilitas dari Pasar ....................................... 62

5. Ketersediaan Air di Lokasi Objek Wisata
Pulung Kencana ........................................................ 65

6. Fasilitas Penunjang di Lokasi Objek Wisata
Pulung Kencana ........................................................ 67
a. Pondok................................................................... 68
b. Penginapan ............................................................ 68
c. Rumah Makan ....................................................... 69
d. Hiburan.................................................................. 70
e. Cindera Mata ......................................................... 70

V.      KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ................................................................... 73
B. Saran ............................................................................. 74

DAFTAR PUSTAKA .................................................................... iv

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...........................................................



iv

DAFTAR TABEL

Tabel                                                                                                          Halaman

1. Sistem klasifikasi tanah menurut USCS .......................................           20

2. Variabel Kemiringan Lereng ..................................................... 32

3. Variabel jenis tanah ......................................................................           33

4. Variabel curah hujan.................................................................... 34

5. Variabel aksesibilitas .................................................................. 34

6. Variabel Air ................................................................................. 35

7. Variabel Fasilitas Penunjang .........................................................          35

8. Peruntukan wilayah Desa Pulung Kencana,
Kecamatan tulang bawang tengah, kabupaten
tulang bawang barat tahun 2017................................................. 41

9. Komposisi Penduduk Desa Pulung Kencana
Berdasarkan Jenis Kelamin .........................................................        43

10. Komposisi penduduk Desa Pulung Kencana

Berdasarkan Usia.........................................................................          43

11. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya ...............          45

12. Klasifikasi Kemiringan Lereng .................................................... 48

13. Hasil pengukuran kemiringan lereng di Taman
Agrowisata Pulung Kencana ........................................................         49

14 Data curah hujan Kecamatan Tulang Bawang
Tengah, Kabupaten tulang bawang barat
propinsi lampung tahun 2007-2016 .......................................... 58

15. Hasil pengukuran aksesibilitas terhadap sarana umum ....... 61

16. Kualitas air yang digunakan di Taman Agrowisata
Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah ......... 66



v

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Peta Kepadatan Penduduk  .....................................................             47

2. Peta Kemiringan Lereng di Taman Agrowisata .................... 51

3. Foto Pengukuran Kemiringan lereng di

Taman Agrowisata ................................................................. 52

4. Peta Jenis Tanah di Taman Agrowisata ................................. 55

5. Foto Jenis Tanah di Taman Agrowisata................................. 56

6. Batas nilai Q pada masing-masing tipe curah hujan Schimidt

Ferguson dalam Subarjo (2003:6).......................................... 58

7. Foto Kondisi Jalan di Taman Agrowisata ............................. 60

8. Foto Aksesibilitas Pemukiman di Taman Agrowisata.......... 62

9. Peta Aksesibilitas Agrowisata di Taman Agrowisata............ 64

10. Foto Air di Taman Agrowisata ........................................... 67

11. Foto Pondokan di Taman Agrowisata.................................. 68

12. Foto Penginapan di Taman Agrowisata............................... 69

13. Peta Fasilitas Pendukung di Taman Agrowisata.................. 71

14. Peta Administrasi di Taman Agrowisata …………………. 72



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat besar dan menjadi salah

satu yang terbesar di dunia. Karena luasnya wilayah yang dimiliki, Indonesia

juga menjadi Negara besar dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia.

Saat ini jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa yang terdiri dari berbagi

suku, agama, ras,dan budaya. Dalam upaya untuk mensejahterakan rakyatnya,

pemerintah berupaya mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki.

Kekayaan alam, budaya, dan manusia terus dikembangkan agar mampu

bertahan dalam perkembangan zaman seperti saat ini.

Sebagai salah satu Negara tujuan wisatawan dunia, Indonesia sejak tahun 2012

mencanangkan pembangunan yang berbasis kepariwisataan dengan tema

“Wonderful Indonesia”. Tujuan dari kegiatan tersebut guna mengeksplor

berbagi potensi pariwisata yang dimilik Indonesia. Indonesia sendiri memiliki

banyak potensi wisata. Terdapat banyak sekali objek yang dapat dijadikan

produk wisata. Apalagi dengan status Negara kepuluan yang memiliki

keberagaman budaya daerah, tentu hal ini dapat diolah menajadi sebuah produk

wisata.
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Pariwisata memiliki objek yang beragam. Menurut Yoeti (1993:5),

pembangunan dan pengembangan daerah menjadi daerah tujuan wisata

tergantung dari daya tarik itu sendiri yang dapat berupa keindahan alam,

tempat bersejarah, tata cara hidup bermasyarakat maupun upacara keagamaan.

Indonesia memiliki banyak sekali potensi wisata dari semua aspek yang ada

seperti fenomena alam, tradisi/budaya nenek moyang, agraria, dan interaksi

manusianya yang semuanya itu dapat dikemas menjadi sebuah produk wisata.

Dengan banyaknya potensi wisata yang dimiliki setiap daerah,maka sudah

seharusnya sektor pariwisata lebih diperhatikan kembali.

Salah satu jenis wisata yang saat ini mulai dikembangkan adalah wisata

berbasis pertanian atau disebut Agrowisata atau agritourism. Agrowisata saat

ini memiliki peminat yang cukup banyak. Kehadiran Agrowisata menambah

keberagaman potensi pariwisata yang ada di Indonesia.

Daerah yang saat ini memiliki potensi tersebut dan sudah mulai

mengembangkannya adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di daerah

tersebut terdapat sebuah objek wisata yang berbasis pertanian atau Agrowisata.

Pembangunan objek wisata tersebut didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh

daerah tersebut. Objek wisata berbasis pertanian tersebut bernama Taman

Agrowisata Pulung Kencana. Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat untuk

mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah dimana salah satu

potensi yang harus dikembangkan adalah potensi wisata maka pemerintah

Kabupaten Tulang Bawang Barat secara perlahan mengembangkan Agrowisata

tersebut.
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Taman Agrowisata Pulung Kencana merupakan salah satu ikon yang di

bangun oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, taman ini terletak di

Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang

Bawang Barat. Taman ini merupakan pusat pelestarian keanekaragaman hayati

buah-buahan yang hidup di daerah tropis. Khususnya buah-buahan jenis unggul

dari seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu juga taman ini dijadikan sebagai

Penelitian Budidaya Tanaman dan pembuatan / Perbanyakan bibit unggul yang

pada akhirnya disebarkan kepada para petani dan masyarakat umum yang

membutuhkan. Semua demi kemajuan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang

Barat.

Keberadaan objek wisata Pulung Kencana secara perlahan memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Tulang Bawang

Barat. Selain menjadi salah satu ikon Kabupaten Tulang Bawang Barat, taman

Agrowisata Pulung Kencana juga menjadi pusat pelestarian tanaman yang

menghasilakan pendapatan asli daerah. Hal ini yang membuat taman

Agrowisata Pulung Kencana memiliki potensi yang sangat besar untuk

dikembangkan.

Faktor utama yang mendukung keberadaan Taman Agrowisata Pulung

Kencana di Kabupaten Tulang Bawan Barat adalah kondisi alamnya.

Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak diantara 104055′ – 105010′ BT dan

04010′- 04042′ LS yang berarti daerah tersebut memiliki iklim tropis yang

sejuk. Daerah beriklim tropis juga memiliki curah hujan yang sesuai untuk
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budidaya tanaman buah-buahan, itu sebabnya di daerah tropis jenis tanaman

buahnya beragam.

Kabupaten Tulang Bawang Barat Secara  geografis  terletak  di  ujung  utara

provinsi  Lampung.  Daerahnya  terbagi  atas  dataran  tinggi  yang  berupa

daerah dataran  dengan  kemiringan  30%,  merupakan  daerah  penghasil

produksi perkebunan. Daratan  yang  datar dengan  rata‐rata  curah  hujan  yang

memadai dapat  menambah  tingkat  kesuburan  tanah.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga dilewati oleh sebuah sungai

yang bernama sungai way kanan. Keberadaan sungai tersebut menjadi salah

satu penyedia air untuk keperluan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang

Barat termasuk untuk keperluan taman Agrowisata Pulung Kencana. Sungai

tersebut membelah beberpa wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Wilayah  Utara  dan  Tengah  dipisahkan  oleh  Way  Kanan  Sungai  Tulang

Bawang  sedangkan  wailayah  Tengah  dan  Selatan  dipisahkan  oleh  Way

Kiri  Sungai Tulang  Bawang.

Keberadaan taman Agrowisata memeiliki banyak manfaat. Taman Agrowisata

dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan daerah karena

merupakan sebuah objek wisata yang memiliki nilai jual. Selain itu,

keberadaan taman Agrowisata ini dapat dijadikan pusat pelestarian hayati

seperti tanaman-tanaman buah yang ada di daerah tersebut. Manfaat lainnya,

dengan adanya taman Agrowisata tersebut, dapat dijadikan pusat kajian atau

laboratorium alam yang bisa dijadikan pusat pendidikan tumbuh-tumbuhan.
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Taman Agrowisata Pulung Kencana termasuk kedalam objek wisata buatan.

Objek wisata buatan yang dengan sengaja dibuat oleh manusia tersebut

memanfaatkan potensi alam yang ada disekitarnya. Karena objek wisata

tersebut dibuat dan dikelola oleh manusia, maka manusia itu sendiri akan

terlibat di dalamnya. Sektor-sektor ekonomi dan sosial budaya secara langsung

dan tidak langsung terpengaruh. Meski demikian, tidak semua masyarakat

disekitar objek wisata tersebut mendapat keuntungan.

Mengembangkan sebuah taman Agrowisata yang sekaligus dijadikan sebagai

pusat kajian/penelitian tidaklah mudah. Banyak sumber daya yang harus

disiapkan baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya

buatan manusia lainnya. Sebuah taman Agrowisata harus memperhatikan

faktor-faktor pendukungnya seperti kondisi iklim, kondisi topografi, air,

aksesbilitas, kondisi tanah, kondisi keamanan, ketersediaan sarana dan

prasarana pendukung.

Kondisi cuaca sangat penting dalam menjaga keberlangsungan taman

Agrowisata tersebut. Suhu udara dan curah hujan harus cocok dengan jenis

tanaman buah-buahan yang akan dibudidayakan. Selain itu, cuaca yang terlalu

ekstrim akan mempersulit tumbuh-tumbuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan

curah hujan juga harus stabil, tidak dapat terlalu tinggi dan terlalu rendah.

Daerah beriklim tropis sangat cocok untuk pengembangan taman Agrowisata.

Ketersediaan air juga harus memadai untuk menyirami tanaman yang

dibudidayakan tersebut.
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Faktor lainnya yang perlu diperhatikan adalah faktor yang berhubungan dengan

wisatawan seperti aksesibilitas, prasarana, dan keamanan. Jarak yang terlalu

jauh dapat ditoleransi oleh wisatawan dengan syarat aksesibilitasnya baik.

Aksesbilitas yang baik ditunjukkan dengan kondisi jalan menuju lokasi wisata,

ketersediaan angkutan umum, dan biaya untuk menuju lokasi wisata.

Wisatawan biasanya menjadikan aksesibilitas sebagai pertimbangan utamanya

karena jika aksesibilitas menuju lokasi wisata tidak mendukung, dikhawatirkan

wisatawan tidak dapat menikmati potensi wisata yang ada karena kelelahan di

perjalanan. Sarana dan prasarana pendukung juga harus diperhatikan. Sarana

dan prasaran tersebut berupa jaringan komunikasi, tempat-tempat membeli

souvenir, klinik kesehatan, pondok-pondok, dan fasilitas MCK. Ketersediaan

sarana dan prasaran tersebut dapat menjadi daya tarik tambahan bagi

wisatawan. Wisatawan yang merasa nyaman di sebuah objek wisata tentu akan

kembali lagi untuk mengunjunginya. Keamanan juga sangat penting.

Wisatawan sangat rentan terhadap aksi kejahatan karena para wisatawan

tersebut merupakan orang-orang yang datang dari jauh atau setidaknya bukan

warga sekitar lokasi wisata.

Taman Agrowisata Pulung Kencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat

tentunya diharapakan dapat terus berkembang dan menjadi wisata andalan.

Untuk mencapai hal tersebut, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pihak

pengelola. Dalam pengembangannya, Taman Agrowisata Pulung Kencana

sudah berada dilokasi yang tepat karena letaknya di wilayah yang beriklim

tropis dan memiliki curah hujan yang sesuai untuk tumbuhan buah-buahan.
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Sedangkan terkait dengan aksesibilitas dan prasaran pendukung kegiatan

wisata masih perlu dikembangkan.

Faktor-faktor tersebut menjadi satu kesatuan yang harus dipertimbangkan

sebelum mengembangkan sebuah Agrowisata. Alangkah baiknya jika suatu

objek wisata didukung oleh kondisi geogarfis yang baik dan mendukung.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Geografis Fisik Taman

Agrowisata Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah keadaan kemiringan lereng di Taman Agrowisata Pulung

Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang

Barat ?

2. Apakah jenis tanah yang terdapat di Taman Agrowisata Pulung Kencana,

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

3. Bagamanakah kondisi curah hujan di Taman Agrowisata Pulung Kencana,

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

4. Bagaimanakah kondisi aksesbilitas di Taman Agrowisata Pulung Kencana,

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
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5. Bagaimanakah ketersediaan air untuk kegiatan wisata di Taman

Agrowisata Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

6. Bagaimanakah fasilitas penunjang yang ada di Taman Agrowisata Pulung

Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang

Barat ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keadaan kemiringan lereng di Taman Agrowisata

Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang

Bawang Barat.

2. Untuk mengetahui jenis tanah yang terdapat di Taman Agrowisata Pulung

Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang

Barat.

3. Untuk mengetahui curah hujan di Taman Agrowisata Pulung Kencana,

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Untuk mengetahui aksesbilitas menuju Taman Agrowisata Pulung

Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang

Barat

5. Untuk mengetahui ketersediaan air di Taman Agrowisata Pulung Kencana,

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Untuk mengetahui fasilitas penunjang yang ada di Taman Agrowisata

Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang

Bawang Barat.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang

terkait, khususnya pengelola objek wisata Taman Agrowisata Pulung

Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang

Barat

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi

bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan kajian kepariwisataan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini, yaitu:

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah Tinjauan Geografis Taman

Agrowisata Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Ruang lingkup subjek penelitian adalah pengelola (tentang fasilitas/sarana-

prasarana) yang ada di objek wisata dan wisatawan (tentang jalan menuju

lokasi pemukiman) yang ada di objek wisata Taman Agrowisata Pulung

Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang

Barat.
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3. Ruang lingkup tempat dan waktu penelitian adalah objek wisata Taman

Agrowisata Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah

Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Ruang lingkup ilmu adalah Geografi Pariwisata.

Menurut Ramaini (1992:3), geografi pariwisata merupakan geografi yang

berhubungan erat dengan pariwisata.  Kegiatan pariwisata banyak sekali

seginya dimana semua kegiatan itu biasa disebut dengan industri

pariwisata, termasuk di dalamnya perhotelan, restoran, toko cinderamata,

transportasi, biro jasa di bidang perjalanan, tempat-tempat hiburan, objek

wisata, atraksi budaya dan lainnya. Segi geografi umum yang perlu

diketahui wisatawan antara lain iklim, flora, fauna, keindahan alam, adat

istiadat, budaya, perjalanan darat, perjalanan laut dan udara, dan

sebagainya.  Dua segi tersebut yaitu segi industri pariwisata dan segi

geografi umum menjadi bahasan dalam Geografi Pariwisata.

Dalam penelitian ini digunakannya Geografi Pariwisata sebagai ruang

lingkup ilmu karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengkaji

potensi wisata yang terdapat di objek wisata Taman Agrowisata Pulung

Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang

Barat, di mana potensi wisata yang bersifat panorama alam, sosial dan

budaya termasuk ke dalam kajian geografi sedangkan potensi wisata yang

bersifat fasilitas wisata dan aksesibilitas termasuk ke dalam kajian industri

pariwisata.
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BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKAPIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Geografi

Ada banyak pengertian tentang geografi yang dipahami oleh bernagai

kalangan, akan tetapi pendapat Roger Minshull dalam Suharyono dan Moch

Amien (1994:14-15) berikut dapat merangkum semua pengertian tentang

geografi tersebut.

Geografi adalah studi tentang bentang alam muka bumi, tempat-tempat
di muka bumi, ruang pada muka bumi, efek partial lingkungan alami
atas manusia, pola-pola kovariasi kedaerahan, lokasi, distribusi,
interaksi, kombinasi fenomena alam, sistem manusia dan alam, sistem
manusia dan bumi, hubungan dan pengaruh timbal balik ekosistem,
ekologi manusia, dan diferensiasi areal di muka bumi.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat melihat jika geografi merupakan

ilmu yang kompleks. Kajiannya menyetuh berbagai aspek yang ada di muka

bumi ini.

Dalam geografi terpadu (Intergated  Geography) untuk mendekatkan atau

menghampiri masalah dalam geografi digunakan bermacam-macam

pendekatan yaitu:
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a) Pendekatan Keruangan

Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka

analisis yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Eksistensi

ruang dalam pendekatan geografi dapat dipandang dari struktur (spatial

structure), pola (spatial pattern), dan proses (spatial process) (Nursid

Sumaatmaja, 1981:77-78).

Pada pendekatan keruangan terdapat beberapa pendekatan antara lain

pendekatan topik yaitu dalam mempelajari suatu masalah geografi di suatu

wilayah tertentu dimulai dari suatu topik yang menjadi perhatian utama,

pendekatan aktivitas manusia yaitu pendekatan yang diarahkan kepada

aktivitas manusianya dan pendekatan regional yaitu pendekatan terhadap

suatu masalah yang terletak pada region atau wilayah dimana masalah

tersebut tersebar.

b) Pendekatan Kelingkungan (Ekologi)

Pendekatan ekologi mempelajari mengenai interaksi antara organisme

hidup dengan lingkungan. Dalam hal ini organisme hidup mengadakan

interaksi dengan organisme hidup yang lain. Menurut Nursid Sumaatmaja

(1981:82), pendekatan kelingkungan adalah suatu metodologi untuk

mendekati, menelaah dan menganalisa suatu gejala atau suatu masalah

dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi.
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c) Pendekatan Kompleks Wilayah

Pendekatan kompleks wilayah merupakan kombinasi antara analisa

keruangan dan analisa ekologi. Pada analisa ini, wilayah-wilayah tertentu

didekati atau dihampiri dengan pengertian areal differentiation, yaitu suatu

anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada

hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang lain, oleh karena

terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. Pada analisa

demikian diperhatikan pula mengenai penyebaran fenomena tertentu

(analisa keruangan) dan interaksi antara variabel manusia dan

lingkungannya untuk kemudian dipelajari kaitannya (analisa ekologi).

Ramalan wilayah dan perancangan wilayah merupakan aspek dalam

analisa kompleks wilayah (Bintarto dan Surastopo Hadisumarmo, 1991:

24-25).

Menurut Bintarto, ruang lingkup geografi dibagi menjadi:

a) Lingkup Fisikal, yang meliputi aspek topologi (letak, luas ,bentuk dan

batas), aspek fisik (tanah, iklim, air), aspek biotis (manusia, hewan,

tumbuhan).

b) Lingkup non Fisikal yang meliputi aspek sosial (tradisi, adat, kelompok,

masyarakat), aspek ekonomi (perdagangan, industri, perkebunan,

transportasi), aspek budaya (pendidikan, agama, dan budaya).
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Sedangkan menurut Daldjoeni (1982:22), unsur geografi meliputi :

a) Unsur Fisik yang meliputi pantai, cuaca, iklim, relief, tanah, mineral, air,

dan jalan.

b) Unsur Biotis yang meliputi tumbuhan, hewan, manusia, dan mikro

organisme.

c) Unsur teknis yang meliputi jaringan jalan, alat komunikasi, alat

transportasi, perhotelan, rumah makan dan pergudangan.

d) Unsur abstrak yang meliputi bentuk, luas, lokasi, jarak dan waktu.

2. Agrowisata

a. Pengertian Agrowisata (Agritourism)

Agrowisata saat ini sudah mulai berkembang di Indonesia karena

mendapatkan dukungan dari potensi alam yang dimilikinya. Dalam istilah

sederhana, agrowisata atau agritourism didefinisakan sebagai perpaduan

antara pariwisata dan pertanian dimana pengunjung dapat mengunjungi

kebun sekaligus berwisata.

Agrowisata, menurut Moh. Reza T. dan Lisdiana F (2000:32), adalah obyek

wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi,

dan hubungan usaha di bidang pertanian. Agrowisata atau agrotourism dapat

diartikan juga seabagai pengembangan industri wisata alam yang bertumpu

pada pembudidayaan kekayaan alam. Industri ini mengandalkan pada

kemampuan budidaya baik pertanian, peternakan, perikanan atau pun

kehutanan. Dengan demikian agrowisata tidak sekedar mencakup sektor

pertanian, melainkan juga budidaya perairan baik darat maupun laut.
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Menurut Hakim (2004:53), agrotourism berhubungan dengan tindakan

pengunjung di sebuah pekerjaan usaha tani atau beberapa pertanian,

hortikultura atau pengoperasian agribisnis untuk maksud memberikan

kesenangan atau kegembiraan atau kenikmatan, pendidikan, atau

keterlibatan aktif kepada para pengunjung dalam aktivitas usaha tani.

Sedangkan menurut De-Anjen dalam Siladana (2009:12), Agrotourism

didefinisikan sebagai perpaduan antara pariwisata dan pertanian dimana

pengunjung dapat mengunjungi kebun, peternakan atau kilang anggur untuk

membeli produk, menikmati pertunjukan, mengambil bagian aktivitas,

makan suatu makanan atau melewatkan malam bersama di suatu areal

perkebunan atau taman.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai agrowisata atau agritourism

yang sudah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa agrowisata

merupakan sebuah aktivitas kepariwisataan yang memanfaatkan potensi

alam berupa lahan pertanian.

b. Penataan Agrowisata

Menurut Sandra dalam Siladana (2009:32), beberapa faktor yang perlu

diperhatikan dalam menata agrowisata dikaitkan dengan kegiatan pariwisata

adalah sebagai berikut:

1. Jenis tanaman yang khas dikembangkan.
2. Tanaman tersebut tidak saja untuk dilihat akan tetapi juga dapat

dinikmati.
3. Tersedianya sarana penelitian.
4. Penataan areal tanaman perlu dilengkapi dengan jalan

lingkungan/setapak
5. dan sarana peneduh, menara pandang, dan papan informasi.
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6. Tersedianya sarana parkir, tempat ibadah, tempat istirahat, dan
sarana

7. MCK (mandi, cuci, kakus).
8. Adanya program pemeliharaan dan pengembangan yang jelas.

c. Pengembangan kawasan agrowisata

Pengembanagan kawasan agrowisata tidak bisa dilakukan dengan

sembarangan. Ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Menurut Langley

dalam Wiyoko (2001:12), syarat dalam mengembangkan kawasan

agrowisata adalah sebagai berikut:

1) Memiliki sumberdaya lahan yang sesuai untuk mengembangkan

komoditi pertanian yang kemudian akan dijadikan komoditi

unggulan.

2) Memiliki prasarana dan insfrastruktur yang memadai untuk

mendukung pengembangan usaha agrowisata.

3) Pengembangan agrowisata tersebut mampu mendukung upaya-

upaya konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi

kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya, dan

ekosistem secara keseluruhan.

3. Tinjauan Geografis

a) Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng ialah bentuk dari variasi perubahan permukaan bumi

secara global, regional atau dikhususkan dalam bentuk suatu wilayah

tertentu. Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif

terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau

derajat. Semakin curam berarti lahan tersebut mempunyai kemiringan



17

yang semakin besar. Suatu wilayah memiliki kondisi kemiringan lereng

yang relatif datar akan memudahkan dalam perluasan dan pengembangan

aksesibilitas, fasilitas dan infrastruktur. Daerah yang memiliki

kemiringan lereng datar akan lebih cepat berkembang daripada daerah

yang memiliki kemiringan lereng yang curam, karena daerah yang relatif

datar lebih sedikit dalam menghindari rintangan-rintangan untuk

pembangunan dibandingkan dengan daerah yang curam dan landai.

Sifat lereng yang mempengaruhi energi penyebab erosi adalah

kemiringan (slope), panjang lereng dan bentuk lereng. Kemiringan lereng

mempengaruhi kecepatan dan volume limpasan permukaan.  Semakin

curam suatu lereng, maka laju limpasan permukaan akan semakin cepat,

dan laju infiltrasi juga akan berkurang sehingga volume limpasan

semakin besar.  Panjang lereng ini mempengaruhi energi untuk erosi,

terutama karena panjang lereng mempengarui volume limpasan sehingga

juga mempengaruhi kemampuan untuk membuat tanah tererosi

(Asmaranto, Suhartanto, dan Permana, 2009:44).

Di daerah perbukitan memiliki tingkat kemiringan lereng yang lebih

curam dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Kondisi seperti ini

sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan suatu wilayah baik

dari segi sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Oleh sebab itu kondisi

kemiringan lereng sangat mempengaruhi tingkat perkembangan suatu

daerah. Dengan kata lain daerah dengan kemiringan yang datar biaya dan
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waktu yang dikeluarkan lebih sedikit untuk pembangunan dibandingkan

dengan daerah dengan kemiringan lereng yang curam.

b) Jenis tanah

Tanah secara umum dipandang hanya sebagai bidang datar tempat

mahluk hidup berkembang biak dan menjalani hidupnya melalui berbagai

aktivitasnya. Tanah merupakan lapisan paling atas daripermukaan bumi

dimana tersusun dari lapukan-lapukan batuan.tanah sangat penting

peranannya bagi kehidupan mahlukhidup khusunya manusia. Tanah juga

menjadi tempat hidupberbagai macam vegetasi yang ada di bumi.

Menurut Yuliprianto (2010:11) Tanah adalah suatu benda alam yang

terdapat di permukaan kulit bumi, yang tersusun dari bahan-bahan

mineral sebagai hasil pelapukan batuan, dan bahan-bahan organik

sebagai hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan, yang merupakan

medium atau tempat tumbuhnya tanaman dengan sifat-sifat tertentu, yang

terjadi akibat dari pengaruh kombinasi faktor-faktor iklim, bahan induk,

jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan.

Selain itu, menurut Hardiyatmo (2006:32) Tanah dalam pandangan

Teknik Sipil adalah himpunan mineral, bahan organik dan endapan-

endapan yang relatif lepas (loose) yang terletak di atas batu dasar

(bedrock)
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Tanah menurut Bowles (1991:56) adalah campuran partikel-partikel yang

terdiri dari salah satu atau seluruh jenis berikut :

1) Berangkal (boulders), merupakan potongan batu yang besar, biasanya

lebih besar dari  250 mm sampai 300 mm. Untuk kisaran antara 150

mm sampai 250 mm, fragmen batuan ini disebut kerakal (cobbles).

2) Kerikil (gravel), partikel batuan yang berukuran 5 mm sampai 150

mm.

3) Pasir (sand), partikel batuan yang berukuran 0,074 mm sampai 5 mm,

berkisar dari kasar (3-5 mm) sampai halus (kurang dari 1 mm).

4) Lanau (silt), partikel batuan berukuran dari 0,002 mm sampai 0,074

mm. Lanau dan lempung dalam jumlah besar ditemukan dalam

deposit yang disedimentasikan ke dalam danau atau di dekat garis

pantai pada muara sungai.

5) Lempung (clay), partikel mineral berukuran lebih kecil dari 0,002

mm. Partikel-partikel ini merupakan sumber utama dari kohesi pada

tanah yang kohesif.

6) Koloid (colloids), partikel mineral yang “diam” yang berukuran lebih

kecil dari 0,001 mm.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahawa tanah adalah

subuah benda yang terdiri dari berbagai kandungan partikel dan mineral

akibat dari proses pelapukan batuan, pembusukan mahluk hidup dan

terletak pada lapisan permukaan bumi.
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Sistem Klasifikasi Tanah USCS (Unified Soil Classification System)

adalah sebagi berikut:

1) Tanah berbutir kasar (coarse-grained soils) yang terdiri atas kerikil

dan pasir yang mana kurang dari 50% tanah yang lolos saringan No.

200 (F200 < 50). Simbol kelompok diawali dengan G untuk kerikil

(gravel) atau tanah berkerikil (gravelly soil) atau S untuk pasir (sand)

atau tanah berpasir (sandy soil).

2) Tanah berbutir halus (fine-grained soils) yang mana lebih dari 50%

tanah lolos saringan No. 200 (F200 = 50). Simbol kelompok diawali

dengan M untuk lanau inorganik (inorganic silt), atau C untuk

lempung inorganik (inorganic clay), atau O untuk lanau dan lempung

organik. Simbol Pt digunakan untuk gambut (peat), dan tanah dengan

kandungan organik tinggi.

Tabel 1. Sistem klasifikasi tanah menurut USCS
Jenis tanah Prefix Sub kelompok Sufiks
Kerikil G Gradiasi baik

Gradiasi buruk
W
P

Pasir S Berlanau
Berlempung

M
C

Lanau M
Lempung C WL <50% L
Organik O WL >50% H
Gambut Pt

Sumber : Bowles, (1991)

Menurut Marwan, (1997:23) Indonesia adalah negara kepulauan dengan

daratan yang luas dengan jenis tanah yang berbeda-beda.
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Berikut ini adalah macam-macam / jenis-jenis tanah yang ada di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia:

1) Tanah Humus adalah tanah yang sangat subur terbentuk dari lapukan

daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat.

2) Tanah Pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian

yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki

butir kasar dan berkerikil

3) Tanah Aluvial / Endapan adalah tanah yang dibentuk dari lumpur

sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah

yang subur dan cocok untuk lahan pertanian.

4) Tanah podzolit adalah tanah subur yang umumnya berada di

pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah /

dingin.

5) Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi

letusan gunung berapi yang subur mengandung zat hara yang tinggi.

Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi.

6) Tanah laterit adalah tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya

akan unsur hara, namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa

oleh air hujan yang tinggi. Contoh : Kalimantan Barat dan Lampung.

7) Tanah mediteran adalah tanah yang sifatnya tidak subur yang

terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Contoh : Nusa Tenggara,

Maluku, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
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8) Tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok

tanam yang merupakan hasil bentukan pelapukan tumbuhan rawa.

Seperti di rawa Kalimantan, Papua dan Sumatera.

c) Curah hujan

Hujan merupakan gejala meteorologi dan juga unsur klimatologi. Hujan

adalah hydrometeor atau air yang jatuh berupa partikel-partikel air yang

mempunyai diameter 0.5 mm atau lebih. Hydrometeor yang jatuh ke

tanah disebut hujan sedangkan yang tidak sampai tanah disebut Virga

(Tjasyono:2006). Hujan yang sampai ke permukaan tanah dapat diukur

dengan jalan mengukur tinggi air hujan tersebut dengan berdasarkan

volume air hujan per satuan luas. Hasil dari pengukuran tersebut

dinamakan dengan curah hujan.

Curah hujan merupakan salah satu unsur cuaca yang datanya diperoleh

dengan cara mengukurnya dengan menggunakan alat penakar hujan,

sehingga dapat diketahui jumlahnya dalam satuan millimeter (mm).

Curah hujan 1 mm adalah jumlah air hujan yang jatuh di permukaan per

satuan luas (m2) dengan catatan tidak ada yang menguap, meresap atau

mengalir. Jadi, curah hujan sebesar 1 mm setara dengan 1 liter/m2

(Aldrian, E. dkk, 2011:47).

Curah hujan dibatasi sebagai tinggi air hujan yang diterima di permukaan

sebelum mengalami aliran permukaan, evaporasi dan peresapan ke dalam

tanah.
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Menurut Linsley (1996:49), jenis-jenis hujan berdasarkan intensitas

curah hujan, yaitu:

1) hujan ringan, kecepatan jatuh sampai 2,5 mm/jam;
2) hujan menengah, dari 2,5-7,6 mm/jam.
3) hujan lebat, lebih dari 7,6 mm/jam.

d) Aksesibilitas
Aksesibilitas adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi apakah

suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak. Tingkat aksesibilitas

merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju arah suatu

lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Tarigan, 2006).

Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi

prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung

termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk

melalui jalur tersebut. Dalam analisis kota yang telah ada atau rencana

kota, dikenal standar lokasi (standard for location requirement) atau

standar jarak (Jayadinata, 1999:160).

Bintarto (1989) mengatakan salah satu variabel yang dapat dinyatakan

apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari

banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. Semakin

banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin

mudah aksesibilitas yang didapat begitu pula sebaliknya semakin rendah

tingkat aksesibilitas yang didapat maka semakin sulit daerah itu

dijangkau dari daerah lainnya (Mohammed, 2010).
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e) Ketersedian air

Air adalah suatu zat cair yang tidak mempunyai rasa, bau dan warna dan

terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O. Karena air

mempunyai sifat yang hampir bisa digunakan untuk apa saja, maka air

merupakan zat yang paling penting bagi semua bentuk kehidupan

(tumbuhan, hewan, dan manusia) selain matahari yang merupakan

sumber energi.

Air dapat berupa air tawar dan air asin (air laut) yang merupakan bagian

terbesar di bumi ini. Di dalam lingkungan alam proses, perubahan wujud,

gerakan aliran air (di permukaaan tanah, di dalam tanah, dan di udara)

dan jenis air mengikuti suatu siklus keseimbangan dan dikenal dengan

istilah siklus hidrologi (Kodoatie dan Sjarief, 2005:32).

Air juga dapat didefinisikan sebagai zat cair yang tidak mempunyai rasa,

warna dan bau, yang terdiri dari hidrogen dan oksigen dengan rumus

kimiawi H2O. Karena air merupakan suatu larutan yang hampir-hampir

bersifat universal, maka zat-zat yang paling alamiah maupun buatan

manusia hingga tingkat tertentu terlarut di dalamnya (Linsley, 2001:22).

Ketersediaan air dalam sebuah objek wisata sangat penting, karena air

dapat menunjang kegiatan wisata tersebut. Pariwisata dan air sebenarnya

tidak memiliki korelasi secara makna harfiah, namun memiliki korelasi

yang sangat erat saat menyinggung sisi peranan penyediaan air bersih

bagi pariwisata. Air bersih dalam hal kegiatan pariwisata digunakan

untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK). Khusus untuk objek
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wisata yang berbasis agrowisata, air juga dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan tumbuhan yang menjadi objek terpenting kegiatan

wisata tersebut.

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari,

sebagai batasanya air bersih adalah air yangmemenuhi persyaratan bagi

sistempenyediaan air bersih yang sudah dtentukan oleh Menteri

Kesehatan.

Persyaratan air bersih ada beberapa, diantaranya adalah syarat kualitas,

kuatitas dan kontinuitas. Persyaratan Kualitas mengambarkan mutu dari

air bersih dimana air bersih harus mempunyai persyaratan meliputi:

1. Persyaratan fisik
2. Persyaratan kimiawi
3. Persyaratan bakteriologis

Persyaratan kuantitas dalam pemenuhan air bersih dapat ditinjau dari

banyaknya air baku yang tersedia, artinya air bersih tersebut dapat

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kawasan wisata

yang ditinjau. Persyaratan kontinuitas dalam pemenuhan air bersih harus

dapat memenuhi secara terus menerus dengan fluktuasi debit yang relatif

tetap, baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan.

Dalam penelitian ini, ketersediaan air akan dilihat dari ketiga syarat

tersebut. Pertama akan dilihat pada aspek kualitasnya.
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Mengingat air tersebut hanya digunakan untuk keperluan wisata, maka

kualitas yang diteliti adalah kualitas fisik air tersebut seperti:

1)Air harus bersih dan tidak keruh
2)Tidak berwarna apapun
3)Tidak berasa apapun
4)Tidak berbau apaun
5)Suhu antara 10-250 C (sejuk)
6)Tidak meninggalkan endapan

Kedua akan dilihat berdasarkan aspek kuantitasnya. Dalam hal kuantitas

ini dimaksudkan pada ketersediaanya. Jumlah air tersebut banyak atau

sedikit. Ketiga adalah aspek kontinuitasnya. Kontinuitas adalah

ketersediaan air tersebut apakah dapat memenuhi kebutuhan secara terus

menerus. Aspek kontinuitas akan melihata pakah air tersebut tersedia

sepanjang tahun, tersedia saat musim penghujan dan saat musim kemarau

habis, dan tersedia namun sedikit karena beberapa faktor.

f) Fasilitas penunjang

Menurut Spillane (1997:40) fasilitas merupakan sarana yang menunjang

dan menambah kenyamanan wisatawan dalam berekreasi, seperti hotel,

rumah makan, pondok wisata, toko, souvenir, telpon umum, bank dan

tempat rekreasi. Fasilitas cenderung mendukung bukan mendorong dan

cenderung berkembang pada saat yang sama atau sesudah attraction

berkembang.
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Sedangkan menurut Gamal Suwantoro (2004:50) kebutuhan wisatawan

terhadap fasilitas yang baik atau diperlukan pada umumnya adalah

sebagai berikut:

1) Kebutuhan akan transportasi.

2) Kebutuhan akan penginapan dan berbagai jenis dengan tarif dan

pelayanan yang sesuai dengan budgetnya.

3) Kebutuhan akan makanan/minuman. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut   wisatawan memerlukan jasa pangan yang menyediakan

pelayanan makan, minum. Saranan yang harus tersedia antara lain

penginapan, rumah makan dan lain-lain.

4) Kebutuhan untuk melihat dan menikmati objek wisata, atraksi wisata

serta tour ke tempat-tempat yang menarik.

5) Kebutuhan akan hiburan dan kegiatan rekreasi di waktu senggang.

Fasilitas yang mereka perlukan adalah tempat-tempat hiburan seperti

tempat golf, kolam renang, banana boat.

6) Kebutuhan akan barang-barang cindera mata yang spesifik dan khas

buatan masyarakat setempat yang dapat dijadikan kenang-kenangan

dalam perjalanan.

7) Kebutuhan untuk mendapatkan barang-barang konsumsi/keperluan

pribadi yang didorong oleh keinginan berbelanja barang-barang yang

harganya relatif murah dibanding apabila dibeli di negara tempat

tinggal wisatawan.
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Berdasarkan penjelasan di atas, suatu daerah pariwisata harus memiliki

fasilitas-fasilitas penunjang seperti tempat penginapan/hotel,

kantin/rumah makan,  pondok, sarana air bersih (MCK), tempat ibadah,

tempat parkir, wartel, kios souvenir, serta fasilitas rekreasi untuk

berbagai kegiatan wisatawan harus tersedia pada setiap tempat objek

wisata. Hal ini dikarenakan wisatawan yang berkunjung ke tempat objek

wisata pada dasarnya ingin merasakan keindahan dan kepuasan dalam

perjalanan pada lokasi objek wisata yang ia tuju.

B. Kerangka Pikir

Pembangunan merupakan suatu proses yang terjadi secara terus menerus yang

menuju kearah kemajuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Begitu juga

dengan pembangunan di bidang pariwisata. Pembangunan dan pengembangan

obyek wisata Taman Agrowisata Pulung Kencana yang merupakan dari adanya

perkembangan penegetahuan dalam bidang pertanian dan kepariwisataan.

Dalam pengembangan sebuah kawasan objek wisata perlu memperhatikan

faktor-faktor yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi

keberlangsungannya. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengembangan

objek wisata juga perlu diperhatikan.

Sebagai ilmu yang mempelajari segala fenomena yang menempati runag di

muka bumi ini, Geografi dalam melihat pengembangan sebuah objek

parawisata mendasarkan pada aspek fisik dan nonfisik. Aspek fisik seperti

curah hujan, topografi, air, dan kondisi tanah menjadi sangat penting untuk

mendukung keberadaan sebuah objek wisata berbasis pertanian. Selain itu,
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aspek nonfisik seperti kondisi jalan/aksesibilitas dan fasilitas pendukung perlu

dikaji apakah sudah bersinergi dengan faktor lainnya.

Kajian Pengembangan obyek wisata Taman Agrowisata Pulung Kencana akan

akan mengikuti kondisi geografi daerah yang bersangkutan sehingga akan

dapat di ketahui bagaimana potensi daerah tersebut sebagai kawasan obyek

wisata. Dengan mengetahui potensi suatu daerah wisata tertentu maka dapat

mengambil langkah dalam menentukan pembangunan dan pengembangan

daerah, khususnya pembangunan dan pengembangan kawasan obyek wisata.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah

suatu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta

hubungan antara fenomena yang dimiliki (M. Nazir,2003:54).

Berdasarkan pengertiannya metode penelitian deskriptif bertujuan untuk

mencari informasi yang mendetail terhadap gejala yang ada dan juga untuk

mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan informasi keadaan

dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan metode

deskriptif akan digambarkan kondisi sebenarnya dari objek wisata Taman

Agrowisata Pulung Kencana melalui pengumpulan informasi (data) baik

berupa informasi langsung (data primer) maupun tidak langsung (data

sekunder).
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B Subjek dan Objek Penelitian

1. Objek Penelitian

Secara spesifik objek penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti dalam

sebuah penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah kawasan Taman

Agrowisata Pulung Kencana. Objek penelitian dalam penelitian ini

difokuskan pada kemiringan lereng, jenis tanah, lokasi, curah hujan,

aksesibilitas, keamanan,dan fasilitas penunjang.

2. Subjek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola dan pengunjung objek wisata

taman agrowisata pulung kencana.

a) Pengunjung. Pengambilan sampel pengunjung di lakukan pada hari

libur yaitu hari sabtu dan minggu. Pengambilan sampel ini di

lakukan dengan teknik insidental sampling (sampel kebetulan) yaitu

apa atau siapa saja yang kebetulan di jumpai di tempat tertentu, di

warung-warung, di kafetaria, di lapangan, di stasiun dan sebagainya

(Hadi, 1993: 227). Pengambilan sampel ini di lakukan pada hari

sabtu dan minggu yaitu semua pengunjung obyek wisata Taman

Agrowisata Pulung Kencana.

b) Pengelola. Pengelola dalam hal ini meliputi pengelola obyek wisata

atau, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tulang Bawang Barat,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Tulang Bawang Barat.



32

C Variabel Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118) variabel adalah objek penelitian, atau

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Berdasarkan pendapat di atas,

yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah suatu yang menjadi objek

dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel adalah kemiringan lereng, jenis

tanah, kesediaan air, curah hujan, aksesibilitas, dan fasilitas penunjang.

D Definisi Operasional Variabel

1. Kemiringan lereng

Kemiringan lereng yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk dari

variasi perubahan permukaan bumi secara global, regional atau dikhususkan

dalam bentuk suatu wilayah tertentu.

Untuk mengukur kemiringan lereng dilakukan pada dua titik, dimana titik-

titik pengukuran memiliki perbedaan kemiringan dengan daerah dititik

pengukuran tersebut. Alat yang digunakan untuk mengukur kemiringan

lereng adalah abnilevle.

Tabel 2. Variabel Kemiringan  Lereng

No Kelas Kemiringan Klasifikasi
1 I 0,00 – 8,00 Datar
2 II 8,01 – 15,00 Landai
3 III 15,01 – 25,00 Agak curam
4 IV 25,01 – 45,00 Curam
5 V >45,00 Dangat curam

Sumber: Pedoman Penyusunan Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi
Tanah, 1986
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2. Jenis tanah

Jenis tanah dalam penelitian ini dumaksudkan untuk mengetahui kondisi

tanah yang kemudian dapat dijadikan dasar menentukan kesuburan tanah.

Klasifikasi jenis tanah dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3. Variabel jenis tanah

No Indikator Sub Indikator Keterangan

1 Warna

Merah - Kuning
Entisol, Laterit,
Latosol, Oxisol,
Pedsolik.

Coklat
Aluvial, Andosol,
Inseptisol, Organosol,
Padas.

Putih Kapur, Mergel, Pasir.
Abu-abu Litosol, Podsol, Liat.
Hitam Grumusol, Humus.

2 Tekstur

Pasir ( sand )
berukuran 2 mm – 50
mikron

debu ( silt )
berukuran 50 – 2
mikron dan

liat ( clay ) berukuran < 2 mikron.

3 pH
< 6,0 Kurang baik/subur
6,0 – 6,5 Baik/subur
> 6,5 Kurang baik/subur

Sumber: USCS (Unified Soil Classification System) dan diolah peneliti dari
berbagai sumber (Bowles, 1991)

3. Kondisi curah hujan

Curah hujan dibatasi sebagai tinggi air hujan yang diterima di permukaan

tanah sebelum mengalami aliran permukaan, evaporasi dan peresapan ke

dalam tanah. Kriterian intensitas curah hujan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut
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Tabel 4. Variabel curah hujan

No Kategori Rata-rata curah hujan
1 Ringan 1-5 mm/jam 5-20 mm/hari
2 Sedang 5-10 mm/jam 20-50 mm/hari
3 Lebat 10-20 mm/jam 50-100 mm/hari
4 Sangat lebat >20 mm/jam >100 mm/hari

Sumber: Badan meteorologi dan klimitologi, (BMKG).

4. Aksesibilitas

Tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana

perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk

frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur

tersebut.

Tabel 5. Variabel aksesibilitas

No Aksesibilitas
Kriteria

Baik Buruk
1 Kondisi Jalan Jalan aspal dengan

kondisi baik
 Jalan tanah dan

berbatu.
 Jalan aspal namun

berlubang
2 Jaringan

Transportrasi
Tersedia angkutan
umum

 Tidak tersedia
angkutan umum

 Tarif angkutan
mahal

3 Jarak tempuh  Dekat
 Sangat dekat

 Jauh
 Sangat jauh

Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber (Tarigan, 2006 dan
Jayadinata, 1999)
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5. Ketersediaan air

Ketersediaan air bersih sangat penting dalam menunjang kegiatan wisata.

Ketersedian air bersih dapat diukur dari tiga aspek yaitu:

Tabel 6. Variabel Air

No Aspek Indikator
Kriteria

Baik Buruk
1 Kualitas air Warna Tidak

berwarna
Memiliki
warna

Rasa Tidak berasa Memiliki rasa
khusus

Bau Tidak berbau Memiliki bau
yang
menyengat

Suhu 10-250C < 10OC  dan >
25OC

Kuantitas Jumlah air yang
tersedia

Melimpah Terbatas

Kontinuitas Keberlangsungan
ketersediaan air.

Tersedia
sepanjang
tahun

Hanya tersedia
saat musim
penghujan

Sumber: Linsley,2001.

6. Fasilitas penunjang

Fasilitas penunjang dapat menambah daya tarik sebuah objek wisata.

Fasilitas penunjang dalam penelitian ini adalah fasilitas yang dapat

memenuhi kubutuhan wisatawan yaitu:

Tabel 7. Variabel Fasilitas Penunjang

No Fasilitas Penunjang
Indikator

Baik Buruk
1 Pondok Tersedia banyak dan

tersebar merata di
seluruh kawasan
agrowisata

 Tersedia sedikit
 Tersedia namun

tidak terawat
 Tidak tersedia

2 Kantin/Warung
makan/Minimarket

Tersedia di dalam
kawasan agrowisata
dan disekitar
kawasan agrowisata

 Tersedia hanya
sedikit

 Tidak tersedia
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3 Cindera mata  Pengunjung
dapat membeli
cindera mata
dari lokasi
wisata

 Membawa buah-
buahan hasil
panen di
kawasan
agrowisata

Tidak tersedia

Komunikasi Tersidia layanan
komunikasi dari
berbagai provider

 Tersedia layanan
komunikasi dari
sedikit provider

 Tidak tersedia
layanan
komunikasi

Pelayanan Kesehatan  Tersedia klinik
untuk menangani
kejadian tidak
terduga di dalam
kawasan
agrowisata

 Tersedia
disekitar lokasi
agrowisata

 Tersedia namun
lokasinya jauh

 Tidak tersedia

Sumber : Spillane (1997)

E Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi  adalah perhatian ter-fokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu

dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor

penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya (Garayibah

dalam Emzir,2010:37-38).

Teknik Observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan

dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

Observasi dilakukan agar data yang diperoleh lebih riil saat itu juga.
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2. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang

yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya (Emzir

2010:50).

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh

lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto,

hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa

dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali infromasi yang terjadi di

masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk mem baknai

semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak

bermakna (Emzir 2010:54).

F Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis data-data spasial atau keruangan sehingga

pendekatannya lebih tepat menggunakan pendekatan keruangan. Penelitian ini

adalah penelitian deskriptif dimana data yang paling banyak disajikan dan

dianalisa adalah data kuantitatif.

Bogdan dalam Sugiyono (2010:334) menyatakan bahwa analisis data adalah

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah
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dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis

data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting

dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan

kepada orang lain.

Miles and Huberman (1984) dalam Emzir (2010:158), mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

membuang yang tidak perlu sehingga data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila

diperlukan.

2) Penyajian data

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami

tersebut.
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3) Verifikasi

Conclusion drawing atau kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan mungkin dapat

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin

juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Tinjuan Geografis Taman Agrowisata

Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang

Barat maka disimpulkan beberapa hal seperti berikut:

1. Kemiringan lereng Taman Agrowisata Pulung Kencana tergolong datar

dengan persentase 2-3%. Kemiringan lereng tersebut sangat cocok untuk

membangun kawasan objek wisata karena akan mempermudah

pengembangan kawasan objek wisata tersebut.

2. Tanah di kawasan Taman Agrowisata Pulung Kencana merupakan tanah yang

memiliki cirri warna hitam kecoklatan dan sebagian berwarna kuning.

Tekstrur tanah lembut dan halus dengan campuran sedikit air. Jenis tanah

tersebut dikategorikan sebagai tanah alluvial. Tanah alluvial cocok untuk

kawasan pertanian.

3. Curah hujan di Taman Agrowisata Pulung Kencana dikategorikan lebat yaitu

51,89 mm/hari. Selain itu, berdasarkan curah hujannya, wilayah Taman

Agrowisata Pulung Kencana termasuk kawasan beriklim Tipe C.

4. Aksesibilitas menuju Taman Agrowisata Pulung Kencana sangat baik dan

mudah. Kondisi jalan beraspal dan kondisinya baik. Sementara itu tersedia
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angkutan umum dan tarif yang tidak terlalu mahal. Jarak kepusat pemukiman,

perbelanjaan, dan terminal juga tidak terlalu jauh dan memakan waktu lama.

5. Kondisi air di Taman Agrowisata Pulung Kencana sangat baik dan memadai.

Air yang berasal dari sungai buatan tersebut dapat digunakan untuk keperluan

Taman Agrowisata Pulung Kencana. Ketersediaan air sepanjang tahun cukup

banyak sehingga tidak khawatir kekurangan air.

6. Fasilitas penunjang yang tersedia adalah pondok-pondok untuk beristirahat,

penginapan, dan warung makan. Sementara itu, hiburan dan cindera mata

masih belum tersedia.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pengelola objek wisata agar menambah sarana dan

prasarana yang ada di lokasi objek wisata guna wisatawan itu lebih nyaman

berlama-lama di dalam lokasi objek wisata.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Tulang bawang barat dan Kecamatan tulang

bawang tengah agar dapat memperhatikan pengelolaan taman agrowisata

pulung kencana dengan cara memberikan anggaran lebih agar dapat

mengembangkan Taman Agrowisata Pulung Kencana.

3. Pemerintah dan pengelola lebih gencar mempromosikan keberadaan taman

agrowisata pulung kencana agar dikenal masyarakat luas khususnya di

wilayah provinsi Lampung
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4. Masyarakat dilibatkan dalam menjaga dan mengelola taman agrowisata

pulung kencana missal dengan menjadi pengrajin cinderamata atau penyedia

jasa hiburan di lokasi Agrowisata Pulung Kencana.
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