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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Posong adalah objek wisata alam yang menjadi idola baru destinasi wisata 

di Kabupaten Temanggung. Posong terletak dilereng Gunung Sindoro tepatnya di 

Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Objek 

wisata tersebut menyediakan keindahan pemandangan alam dari kaki gunung 

Sindoro, terutama sunrise. Dari gardu pandang Posong dapat dilihat indahnya 

panorama puncak Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung 

Merbabu, dan Gunung Muria (Bappeda, 2015). 

Dalam rangka pengembangan potensi-potensi wisata di Kabupaten 

Temanggung maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung membuat 

program pengembangan kawasan agrowisata yang tertuang pada strategi dan arah 

kebijakan yang terdapat dalam Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018. Kawasan agrowisata yang 

dirancang adalah dengan membuat kemitraan antara sektor wisata dan pertanian. 

Diharap dengan program tersebut dapat menambah daya tarik dari objek wisata 

sekaligus membantu memasarkan produk-produk pertanian sehingga terbentuk 

suatu sistem pertanian modern yang berkelanjutan (Pemkab Temanggung, 2013a). 

Kebijakan ini juga berlaku untuk daerah wisata Posong dimana objek wisata 

Posong dikelilingi oleh area pertanian milik warga Desa Tlahap sehingga sinergi 

antara objek wisata Posong dengan daerah pertanian warga bisa diwujudkan. 

Lahan pertanian di sekitar objek wisata Posong memiliki luas 422,048 ha 

dengan ketinggian berkisar 1200-2400 meter diatas permukaan air laut (mdpl), 

suhu udara berkisar 18-22
◦
C, dan dengan curah hujan mencapai 2200 mm/tahun 

(Pemkab Temanggung, 2013b; Pemkab Temanggung, 2013c). Mayoritas lahan 

pertanian di area wisata Posong merupakan bagian dari wilayah sentra budidaya 

tembakau di Temanggung. Tembakau adalah komoditas unggulan bagi 

masyarakat Temanggung. Budidaya tembakau di Temanggung menimbulkan 

masalah lingkungan berupa erosi dimana menurut Djajadi dkk (2008), pada lahan 

tembakau dengan presentase kemiringan lahan 43% tanpa konservasi tanah akan 

terjadi erosi sebesar 30,22 ton/ha/tahun. Hal ini disebabkan tembakau merupakan 



2 
 

tanaman musiman yang sistem perakaranya tidak kuat untuk menahan tanah 

dimana tembakau justru banyak di tanam didaerah rawan erosi yaitu di derah 

tinggi dengan kelerengan tinggi. Hal inilah yang melatarbelakangi beberapa petani 

Desa Tlahap untuk menanam tanaman kopi arabika (Cofea arabica) dengan 

model tumpangsari dengan tanaman tembakau, kopi arabika termasuk pada 

tanaman perkebunan yang memiliki perakaran lebih dalam sehingga 

kemampuannya menjaga tanah lebih tinggi, pola ini kemudian dikenal dengan 

pola Tlahap (Sunudyantoro, 2014). Dengan terus ditekannya industri rokok kretek 

yang merupakan bentuk akhir olahan tembakau oleh pemerintah dengan alasan 

kesehatan dan lingkungan, ditambah cuaca tidak menentu yang membuat panen 

tembakau yang tidak maksimal atau bahkan gagal panen, bukan tidak mungkin 

kopi arabika akan menjadi komoditas pengganti tanaman tembakau.  

Dari aspek ekonomi bertanam kopi arabika tidak kalah menjanjikan 

dengan bertanam tembakau, menurut Ismanto dalam Sunudyantoro (2014) 

“Tanaman tembakau hanya menghasilkan keuntungan 13 Juta rupiah/ha/tahun 

sementara jika menanam kopi arabika petani mampu meraup keuntungan sebesar 

50 juta rupiah/ha/tahun”. Kopi arabika menguasai 80% perdagangan biji kopi 

dunia sehingga peluang ekspor juga sangat terbuka lebar (Wrigley, 1988). 

Pengembangan wilayah kopi arabika di lahan pertanian Desa Tlahap 

khususnya pada lahan yang berada di sekitar objek wisata Posong berpotensi 

menciptakan wilayah agrowisata yang baik. Tanaman kopi di sekitar area Posong 

akan menambah daya tarik objek wisata Posong, yaitu wisata kebun kopi. 

Sebaliknya keberadaan objek wisata Posong akan menjadi media pemasaran yang 

baik bagi komoditas kopi di lahan sekitar wilayah Posong. Ditinjau dari aspek 

lingkungan budidaya kopi arabika juga dapat mengurangi erosi yang ada di Desa 

Tlahap.  

Kopi arabika tumbuh dengan optimal di daerah yang memiliki ketinggian 

antara 1000-2000 mdpl, suhu 15
◦
C-24

◦
C, dan curah hujan 1500-3000 mm/tahun 

(Wrigley, 1988). Jika diamati secara sepintas, karakteristik lahan pertanian di area 

wisata Posong dapat memenuhi syarat tumbuh kopi arabika tersebut namun, untuk 

menunjang budidaya kopi arabika secara berkelanjutan di lokasi tersebut, evaluasi 

kesesuaian lahan penting untuk dilakukan. Dengan adanya evaluasi kesesuaian 
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lahan dapat dipetakan kelas penggunaan lahan yang cocok untuk kopi arabika di 

Posong dengan lebih tepat dan rinci. Selain itu faktor pembatas untuk budidaya 

kopi arabika juga bisa diketahui untuk tiap kelas lahan. Semua informasi ini akan 

menjadi acuan utama untuk perencanaan, pengkajian, penetapan kawasan, dan 

masukan teknologi budidaya yang tepat guna dalam hal budidaya dan agrowisata 

kopi arabika secara kontinyu di area wisata Posong. 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk: 

1) Menentukan dan memetakan kelas kesesuaian lahan pertanian di area 

wisata Posong untuk budidaya kopi arabika. 

2) Menentukan komponen lahan yang berpotensi menjadi faktor pembatas 

budidaya kopi arabika pada lahan pertanian area wisata Posong, sebagai 

dasar penentuan rekomendasi kopi arabika. 

3) Memberikan rekomendasi budidaya kopi arabika di lahan pertanian area 

wisata Posong.  

1.3 Signifikansi Penelitian 

Signifikansi penelitian ini ditinjau dari segi ilmiah dan praktis adalah sebagai 

berikut:  

1) Dari segi ilmiah penelitian ini akan menambah khasanah ilmu tentang 

pemetaan lahan yang sesuai untuk budidaya kopi arabika dan komponen 

lahan yang dapat menjadi faktor pembatas utama dalam budidaya kopi 

arabika.   

2) Dari segi praktis penelitian ini dapat digunakan untuk perencanaan, 

pengkajian, penetapan kawasan, dan pemilihan teknologi pertanian untuk 

budidaya kopi arabika, berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan 

agrowisata di Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung  

1.4 Model Hipotetik 

 

 

X = Karateristik lahan 

Y = Kelas kesesuaian kopi arabika 

Z = Rekomendasi budidaya kopi arabika 
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1.5 Batasan Masalah 

Adapun penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut: 

1) Lahan pertanian di area wisata Posong adalah lahan pertanian yang secara 

administratif masuk di wilayah Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, 

Kabupaten Temanggung. 

2) Data kedalaman solum, drainase, genangan, batuan permukaan, dan 

singkapan batuan diperoleh melalui proses survei lapang. 

3) Data tekstur, bahan kasar, pH, C-organik, kapasitas tukar kation (KTK), 

kejenuhan basa (KB), dan daya hantar listrik (DHL) diperoleh melalui 

analisis laboratorium terhadap sampel tanah 

4) Data suhu, ketinggian, lereng, curah hujan, dan kelembaban udara 

diperoleh dari desk study peta curah hujan Kabupaten Temanggung, peta 

kontur Kabupaten Temanggung, data curah hujan Kabupaten 

Temanggung, dan data kelembaban udara Kabupaten Temanggung. 

5) Karakteristik lahan berupa ketebalan gambut dan bahaya erosi tidak 

diamati. 

6) Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan dengan metode matching 

menggunakan aplikasi ArcView 3.2  ekstensi model builder dengan 

melibatkan seluruh karakteristik lahan untuk menentukan kelas (bukan 

dengan prinsip nilai minimal / faktor pembatas terberat) dimana dalam 

penentuan besaran pengaruh (%inf) setiap karakteristik lahan tetap 

memperhatikan pengaruh dominan dari faktor pembatas yang lebih berat. 

7) Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan dalam tingkat kelas. 

8) Peta kelas keseuain lahan tersaji dalam tingkatan semidetil yaitu 1:50.000 

9) Verifikasi data dengan menggunakan metode wawancara tentang 

produktivitas kopi arabika kepada petani kopi arabika yang mewakili 

setiap kelas kesesuaian.  

 


