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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam dan 

kebudayaannya menjadi potensi yang dapat dikebangkan masyarakatnya menjadi 

suatu obyek pariwasata guna menunjang perekonomian maupun memperkenalkan 

kekayaan alam dan budaya yang ada disetiap daerah. Pengembangan pariwisata 

tidak lepas dari unsure fisik maupun non fisik (sosial, budaya, dan ekonomi), 

maka dari itu perlu diperhatikan peranan unsur tersebut. Faktor geografi adalah 

merupakan faktor-faktor yang penting untuk pertimbangan perkembangan 

pariwisata. Unsur geografi suatu daerah memiliki potensi dan karakteristik yang 

berbeda-beda yang dapat dikembangkan, dalam industri pariwisata harus mampu 

menyediyakan, mengolah, mengembangkan, memasarkan, serta mempromosikan 

kepada orang lain, sehingga produk industri terbeli oleh orang lain (Sujali,1989).  

Jawa Tengah merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang 

sudah dikenal baik secara nasional maupun internasional. Berbagai potensi terus 

digali dikarenakan belum optimalnya dalam pemanfatan dan pemberdayaan 

potensi alam yang ada, sehingga belum bisa memberikan masukan yang 

signifikan bagi pendapatan asli daerah. Perbaikan, pengembangan dan 

pembangunan fasilitas wisata terus dilakukan. Pengembangan pariwisata pada 

daerah tujuan wisata diharapkan juga mampu memperhatikan kelestarian adat 

istiadat dan budaya lokal serta mampu memberikan tambahan pendapatan pada 

masyarakat didaerah tujuan wisata. Adanya pengembangan secara fisik serta arus 

keluar masuk wisatawan sedikit banyak akan membawa pengaruh pada 

masyarakat lokal, sehingga diperlukan perhatian sejak dini akan dampak 

pengembangan pariwisata di suatu daerah tempat tujuan wisata guna mewujudkan 

pengembangan pariwisata yang mampu menjaga kelestarian nilai budaya dan 

berdaya guna bagi masyarakat. Adapun jumlah kunjungan wisata di Provinsi Jawa 

Tengah dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut. 
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Tabel 1.1 Data Jumlah Kunjungan Wisata Di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2012 s/d 2017 

Tahun 

Wisatawan 

Mancanegara Domestik Jumlah 
Rata-rata 

perbulan 

2012 392895 21838351 22231246 11115623 

2013 372463 25240021 25612484 12806242 

2014 388143 29430609 29818752 14909376 

2015 419585 29852095 30271679 15135840 

2016 375166 31432080 31807246 15903623 

2017 578924 36899776 37478700 18739350 

Sumber data: Statistik Pariwisata Prov. Jawa Tengah tahun 2017 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa 

Tengah dengan potensi kekayaan alam yang berupa sumberan mata air yang 

kemudian dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah setempat, dalam data 

sumbermata air wilayah Kabupaten Klaten pada tahun 2007 terdapat 206 sumber 

mata air dengan pemanfaatan yang berbeda-beda, beberapa dari sumbermata air 

tersebut dimanfaatkan sebagai obyek wisata umbul dengan potensi yang 

mendukung sebagai produk suatu industri pariwisata (DPU Bid. Sumberdaya 

Alam, 2017).  

Adapun jumlah pemanfaatan sumber mata air sebagai umbul dapat dilihat 

pada tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Daftar Sumber Mata Air dan Pemanfaatannya 

No Nama Sumber air Kecamatan Pemanfaatan  

1 Jolotundo Karanganom Wisata 

2 Ponggok Polanharjo Wisata 

3 Kapilater Polanharjo Wisata 

4 Sigedang Polanharjo Wisata 

5 Nganten Polanharjo Wisata 

6 Ingas Tulung Wisata 

7 Bale Kambang Tulung Wisata 

8 Jimbung Kalikotes Wisata 

9 Brintik Kebonarum Wisata 

10 Tirtomulyono Kebonarum Wisata 

11 Tirtomulyani Kebonarum Wisata 

12 Pokak Lanang Ceper Wisata 

13 Pokak Wedok Ceper Wisata 

14 Gading Karangnongko Wisata 

Sumber data: DPU Bid. Sumber Daya Alam, 2017. 
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Beberapa lokasi dengan potensi wisata umbul tidak diimbangi dengan 

upaya yang giat dan baik dalam proses pembangunannya, upaya yang dilakukan 

belum memperlihatkan peranan yang sesuai dibidang pengembangan pariwisata, 

sehingga potensi yang ada wisata yang ada disalah satu lokasi tersebut tidak dapat 

berkembang dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa pemanfaatan 

sumber mata air sebagai obyek wisata umbul hanya tiga obyek wisata yang telah 

dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten yaitu Umbul Ponggok, Umbul 

Jolotundo dan Umbul Ingas. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya usaha untuk mengidentifikasi 

kembali potensi-potensi obyek wisata umbul di Kabupaten Klaten, sehingga 

mampu meningkatkan produk pariwisata di Kabupaten Klaten yang sesuai dengan 

kemampuan sumberdaya dan kemampuan perencanaan serta pengelolaan yang 

baik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Obyek 

Wisata Umbul di Kabupaten Klaten Jawa Tengah”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang maka terdapat 

beberapa masalah yang dapat dirangkum dalam penelitian ini, antara lain:   

1. bagaimana potensi internal, eksternal dan gabungan obyek-obyek wisata 

umbul di Kabupaten Klaten?, dan 

2. bagaimana arah pengembangan obyek wisata berdasarkan tingkat potensi 

gabungan?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut. 

1. menganalisis potensi internal, eksternal dan gabungan obyek-obyek wisata 

umbul di Kabupaten Klaten, dan 

2. menganalisis arah pengembangan obyek wisata berdasarkan tingkat potensi 

gabungan. 

 

 

 

 



4 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini, antara lain. 

1. memberikan informasi tentang obyek wisata yang ada di Kabupaten Klaten, 

2. memberikan informasi berupa peta persebaran obyek wisata umbul yang ada 

di Kabupaten Klaten, dan 

3. sebagai bahan acuan dan tambahan pengetahuan bagi para akademisi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya khususnya dalam kajian obyek wisata 

umbul. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Konsep Geografi 

Geografi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang alam, yaitu 

mempelajari hubungan klausal gejala muka bumi baik fisik maupun yang 

menyangkut makhluk hidup beserta permasalahn melalui pendekatan keruangan, 

pendekatan ekologi, dan pendekatan regional untuk kepentingan program, proses, 

dan keberhasilan suatu wilayah (Bintarto,1984). 

Geografi Parwisata adalah salah satu cabang ilmu dari geografi yang 

menitikberatkan pada bidang ilmu terapan yang berusaha mengkaji unsure-unsur 

geografi suatu daerah untuk kepentingan kepariwisataan. Unsure geografi suatu 

daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda yang dapat 

dikembangkan untuk usaha industri pariwisata. Pengembangan pariwisata 

merupakan bagian dari pengembangan wilayah. Pendekatan pengembangan 

pariwisata dengan mendasarkan pemikiran geografi dengan dasar pandangan 

keruangan, ekologi dan regional (Sujali,1989). 

1.5.1.2 Pariwisata 

Pada hakekatnya berwisata adalah suatu proses kepergian sementaradari 

seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan 

kepentingannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karenakepintingan 

ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain 

seperti menambah pengalaman, atau pun untuk belajar (Gamal Suwantoro, 1997). 



5 
 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata,termasuk 

perusahaan obyek wisata serta usaha–usaha yang terkait di bidangtersebut (UU 

No. 9 Tahun 1990).  

Beberapa konsep kepariwisataan di dalam UU No. 9 tahun 1990 tentang 

kepariwisataan disebutkan sebagai berikut. 

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagaian dari kegiatan 

tersebut yang di lakaukan secara suka rela serta bersifat sementara 

untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 

3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha–usaha 

yang terkait di bidang tersebut. 

4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan. 

5. Usaha pariwisata adalah kegiatan bertujuan menyelenggarakan jasa 

pariwisata atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha 

sarana pariwisata, dan usaha yang terkait di bidang tersebut. 

6. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi 

sasaran wisata. 

7. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

1.5.1.3 Obyek Wisata 

Obyek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup senibudaya 

serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik 

untuk dikunjungi. Kegiatan wisata dapat berupa wisata budaya,wisata kesehatan, 

wisata bahari, wisata alam dan wisata kota. Setiap obyek wisata memiliki daya 

tarik yang tinggi dan juga memiliki sarana danprasarana pendukung baik alam 

mau pun buatan manusia (RUU Kepariwisataan Pengganti UU No. 9/1990).Untuk 

mendapatkan kebahagian yang diinginkan yang tidak diperoleh di tempat asal 
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maka orang memilih tempat tujuan tertentu untuk bisamemuaskan kebahagian 

tersebut dengan cara melakukan pariwisata ketempat-tempat wisata (Pendit 1999) 

1.5.1.4 Potensi Wisata 

Potensi wisata adalah segala hal dan keadaan, baik yang nyata dan dapat 

diraba, maupun tidak dapat teraba yang digarap, diatur, disediakan sebagai 

kemampuan faktor dan unsur yang diperlukan atau menentukan bagi usaha dan 

pengembang kepariwisataan, baik itu berupa suasana, kejadian, benda maupun 

layanan atau jasa (Damardjati,1992). Potensi wisata adalah segala sesuatu yang 

terdapat didaerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik agar orang-orang 

datang berkunjung ketempat tersebut, baik berupa keindahan alam maupun 

budaya masyarakat sekitar agar dapat dinikmati sehingga wisatawan tertarik untuk 

berkunjung (Oka A. Yoeti, 1996) 

1.5.1.5 Pengembangan Pariwisata  

Menurut (Pitana 2005), pengembangan pariwisata adalah kegiatan untuk 

memajukan suatu tempat atau daerah yang dianggap perlu ditata sedemikian rupa 

baik dengan cara memelihara yang sudah berkembang atau menciptakan yang 

baru, sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk 

mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata 

mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara 

langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata, sedangkan terkait 

pariwisata yaitu sejak 6 Agustus 1969 dari awal pemerintah telah mengeluarkan 

Intruksi Presiden R.I No.9 Tahun 1969 dimana dalam BAB II pasal 3 disebutkan 

bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu 

pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha 

pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. 

Sesuai dengan instruksi presiden tersebut, dikatakan pula bahwa tujuan 

pengembangan pariwisata di Indonesia adalah berikut ini. 

a. meningkatkan pendapatan devisa negara pada khususnya dan 

22 pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan 
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kesempatan kerja serta mendorong kegiatan-kegiatan industri 

penunjang dan industri-industri sampingan lainnya,  

b. memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan 

kebudayaan Indonesia, dan 

c. meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan 

internasional. 

Menurut (Suwantoro, 1996), unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna 

menunjang pengembangan pariwisata didaerah tujuan wisata meliputi berikut ini. 

1. Obyek dan Daya Tarik Wisata  

Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang 

menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata.Pada 

umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada berikut ini. 

a. adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, 

nyaman dan bersih, 

b. adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya, 

c. adanya spesifikasi/ciri khusus yang bersifat langka, 

d. adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani 

wisatawan, 

e. obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi (pegunungan, 

sungai, pantai, hutan dan lain-lain), dan 

f. obyek wisata budaya dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-

upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek. 

2. Prasarana Wisata Prasarana  

Wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang 

mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan 

wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain 

sebagainya.  

3. Sarana Wisata  

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang 

diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan 

wisatanya. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya terkait seperti yang terangkum dalam tabel 

1.2 adalah sebagai berikut ini. 

1) Anshori (2009) dalam penelitiannya berjudul “Kajian Potensi Obyek-

Obyek Wisata Untuk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lamongan 

Provinsi Jawa Timur” yang bertujuan untuk mengetahui potensi internal 

dan eksternal yang dimiliki obyek-obyek wisata di Kabupaten Lamongan 

serta mengetahui obyek yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai 

motivator pengembangan obyek wisata lain. Metode yang digunakan oleh 

peneliti adalah analisis data sekunder yang telah tersedia di lapangan. 

Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa obyek wisata yang 

mempunyai potensi internal dan eksternal tinggi adalah obyek wisata 

alam, sehingga mengetahui strategi pengembangan yang akan diperlukan 

untuk membangun sebuah obyek wisata yang mampu memotivator obyek 

wisata yang lain. 

2) Cholil (2000), dalam penelitiannya yang berjudul “Potensi Wisata 

Cengklik” bertujuan untuk mengiventarisasi potensi wisata dalam 

mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Boyolali, mengetahui 

presepsi wisatawan berkaitan dengan pengembangan obyek wisata di 

kawasan Waduk Cengklik dan pengaruh obyek wisata dalam hal 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, dengan metode analisis 

deskriptif dengan pengelolahan data analisis  SWOT.  Hasil dari penelitian 

ini menunjukan potensi wisata waduk cengklik dalam kategori potensi 

tinggi, sehingga dapat dikembangkan menjadi obyek wisata, adanya 

tanggapan wisatawan bahwa obyek tersebut dapat dikembangkan. 

3) Agung Tyas Pambudi (2005), dalam penelitian yang berjudul “Arah 

Pengembangan Obyek Wisata di Zona Pengembangan Bagian Barat 

Kabupaten Pacitan Jawa Timur” yang bertujuan untuk mengetahui potensi 

masing-masing obyek wisata pada zona pengembangan bagian barat, 

mengetahui obyek wisata yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan 

pada zona pengembangan bagian barat, adapun metode yang digunakan 
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dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis 

data primer dan data sekunder dengan teknik analisis klasifikasi. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian potensi 

gabungan obyek wisata, Goa Gong dan Pantai Teleng Ria memperoleh  

klasifikasi potensi gabungan yang tinggi, sedangkan obyek wisata Goa 

Tabuhan, Goa Putri, Wana Wisata, Tamperan, Pantai Srau, Watu Kerang, 

dan Pantai Klayar memperoleh klasifiksi potensi sedang dan obyek wisata 

Palagan Tumpak Rinjing memperoleh klasifikasi rendah. 

Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian yang 

dikaji adalah lokasi penelitian yaitu Kabupaten Klaten serta obyek dari penelitian 

yang dikaji adalah obyek wisata umbul yang mana sumberan mata air sebagai 

salah kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten dan dimanfaatkan 

dalam berbagai sektor, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi yang ada 

pada wisata umbul sehingga dapat dikembangkan dan dikelola sesuai dengan 

potensinya masing-masing. Ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada 

tabel1.3.berikut. 

  

1.6  Kerangka Penelitian 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata,termasuk 

obyek wisata yang merupakan perwujudan ciptaan manusia, tata hidup seni 

budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya 

tarik untuk dikunjungi. Berbagai potensi terus digali dikarenakan belum 

optimalnya dalam pemanfatan dan pemberdayaan potensi alam yang ada, 

sehingga belum bisa memberikan masukan yang signifikan bagi pendapatan asli 

daerah. Perbaikan, pengembangan dan pembangunan fasilitas wisata terus 

dilakukan. Pengembangan pariwisata pada daerah tujuan wisata diharapkan juga 

mampu memperhatikan kelestarian adat istiadat dan budaya lokal serta mampu 

memberikan tambahan pendapatan pada masyarakat didaerah tujuan wisata. 

Adanya pengembangan secara fisik serta arus keluar masuk wisatawan sedikit 

banyak akan membawa pengaruh pada masyarakat lokal, sehingga diperlukan 

perhatian sejak dini akan dampak pengembangan pariwisata di suatu daerah 
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tempat tujuan wisata guna mewujudkan pengembangan pariwisata yang mampu 

menjaga kelestarian nilai budaya dan berdaya guna bagi masyarakat. 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa 

Tengah dengan potensi kekayaan alam yang berupa sumberan mata air yang 

kemudian dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Pada beberapa 

lokasi dengan potensi wisata umbul tidak diimbangi dengan upaya yang giat dan 

baik dalam proses pembangunannya, upaya yang dilakukan belum 

memperlihatkan peranan yang sesuai bidang pengembangan pariwisata, sehingga 

potensi yang ada wisata yang ada disalah satu lokasi tersebut tidak dapat 

berkembang dengan baik.  

Sebuah pengembangan yang baik pada potensi yang ada perlu dibuat 

klasifikasi potensi pada masing-masing obyek wisata umbul yang terdiri dari 

potensi internal dan eksternal dari obyek wisata tersebut, dengan mengetahui 

klasifikasi tingkat potensi baik tinggi, sedang maupun rendah, sehingga dengan 

diketahuinya potensi masing-masing obyek maka dapat ditentukan prioritas 

pengembangan obyek wisata. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui 

identifikasi potensi obyek wisata maupun menggunakan analisis SWOT (Strenght, 

Weakness, Opportunitis, Threat) yang merupakan suatu metode yang berusaha 

mempertemukan seluruh aspek-sapek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

yang ada pada obyek wisata umbul yang terdapat di Kabupaten Klaten, sehingga 

dapat disusun strategi pengembangan yang sesuai dengan potensi dari masing-

masing obyek wisata umbul di Kabupaten Klaten. Strategi pengembangan tersebut 

diharapkan mampu mengoptimalkan obyek wisata umbul dengan potensi yang 

dimiliki menjadi obyek wisata yang diminati oleh wisatawan.
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Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No. Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1. Anshori (2009) “Kajian Potensi 

Obyek-Obyek 

Wisata Untuk 

Pengembangan 

Pariwisata Di 

Kabupaten 

Lamongan Provinsi 

Jawa Timur” 

1. Mengetahui potensi internal dan 

eksternal yang dimiliki obyek-

obyek wisata di Kabupaten 

Lamongan  

2. Mengetahui obyek yang 

berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai motivator pengembangan 

obyek wisata lain 

Analisis deskripsi 

kualitatif dari data primer 

dan sekunder 

Obyek wisata yang mempunyai 

potensi internal dan eksternal 

tinggi adalah obyek wisata alam, 

sehingga mengetahui strategi 

pengembangan yang akan 

diperlukan untuk membangun 

sebuah obyek wisata yang 

mampu memotivator obyek 

wisata yang lain 

2. Cholil (2000) “Potensi Wisata 

Waduk Cengklik” 

1. Mengiventarisasi potensi wisata 

dalam mendukung 

pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Boyolali,  

2. Mengetahui presepsi wisatawan 

berkaitan dengan pengembangan 

obyek wisata di kawasan Waduk 

Cengklik dan pengaruh obyek 

wisata dalam hal peningkatan 

kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Deskriptif kualitatif 

dengan menggunakan 

analisis data primer dan 

data sekunder dengan 

teknik analisis klasifikasi 

Potensi wisata waduk cengklik 

dalam kategori potensi tinggi 

sehingga dapat dikembangkan 

menjadi obyek wisata, adanya 

tanggapan wisatawan bahwa 

obyek tersebut dapat 

dikembangkan 

3. Agung Tyas 

PAmbudi (2005) 

“Arah 

Pengembangan 

Obyek Wisata di 

Zona Pengembangan 

Bagian Barat 

1. Mengetahui potensi masing-

masing obyek wisata pada zona 

pengembangan bagian barat,  

2. Mengetahui obyek wisata yang 

berpotensi tinggi untuk 

dikembangkan pada zona 

Analisis deskripsi 

kualitatif dari data primer 

dan sekunder 

Menunjukkan bahwa 

berdasarkan penelitian potensi 

gabungan obyek wisata, Goa 

Gong dan Pantai Teleng Ria 

memperoleh  klasifikasi potensi 

gabungan yang tinggi, 
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Kabupaten Pacitan 

Jawa Timur” 

pengembangan bagian barat sedangkan obyek wisata Goa 

Tabuhan, Goa Putri, Wana 

Wisata, Tamperan, Pantai Srau, 

Watu Kerang, dan Pantai Klayar 

memperoleh klasifiksi potensi 

sedang dan obyek wisata 

Palagan Tumpak Rinjing 

memperoleh klasifikasi rendah 

5. Miftakhul Jannah 

(2018) 

“Analisis Potensi 

Obyek WIsata 

Umbul di Kabupaten 

Klaten Jawa Tengah” 

 

1. mengetahui klasifikasi potensi 

internal, eksternal dan 

gabungan obyek-obyek wisata 

umbul di Kabupaten Klaten. 

2. mengetahui arah 

pengembangan obyek wisata 

berdasarkan tingkat potensi 

gabungan 

Analisis deskriptif data 

sekonder dan Analisis 

SWOT. 

Hasil yang diharapkan 

mengetahui klasifikasi potensi 

dari obyek wisata umbul yang 

ada di Kabupaten Klaten 

sehingga dapat menentukan arah 

pengembangannya dengan 

menggunakan analisis SWOT. 

Sumber : Penulis, 2018
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1.7 Batasan Operasional 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan  

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI, 2016) 

Obyek Wisata: Suatu tempat yang mempunyai keindahan dan dapat dijadikan  

sebagai tempat hiburan bagi orang yang berlibur dalam upaya memenuhi  

kebutuhan rohani dan menumuhkan cinta keindahan alam (Oka A. Yoeti,  

1985) 

Pariwisata : Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk  

pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di  

bidang tersebut (UU No.9 tahun 1990) 

Pengembangan : usaha untuk mengembangkan suatu proses atau pembangunan  

yang telah dan atau yang sedang dilaksanakan (Sujali, 1989). 

Potensi Obyek Wisata : Kemampuan obyek wisata yang dimiliki oleh obyek  

 wisata yang dapat dikembangkan (Sujali, 1989) 

Potensi Eksternal Obyek wisata : Potensi wisata yang mendukung  

pengembangan suatu obyek wisata yang terdiri dari aksesibilitas, fasilitas  

penunjang, dan fasilitas pelengkap (Sujali, 1989) 

Potensi Internal obyek wisata : Potensi wisata yang dimiliki obyek itu sendiri  

yang meliputi komponen kondisi fisik obyek, kualitas obyek. 


