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ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA 

AIR DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 

 

Abstrak 

 

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu Kabupaten yang dikenal memiliki banyak 

potensi wisata, khususnya wisata air. Banyak terdapat tempat wisata yang tersebar di 

wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi dan menganalisis arah 

pengembangan obyek wisata air yang berada di Kabupaten Boyolali. Metode yang 

digunakan dalam melakukan penelitian yaitu survei, observasi, dan wawancara 

terhadap pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan keadaan objek wisata air yang 

ada sudah cukup baik, meski masih terdapat fasilitas yang di rasa kurang mendukung. 

Hasil klasifikasi potensi internal menunjukkan bahwa Umbul Tlatar dan Waduk Bade 

memiliki tingkat klasifikasi yang tinggi, sedangkan Waduk Kedungombo dan Umbul 

Pengging menghasilkan tingkat klasifikasi potensi sedang, dan Waduk Cengklik serta 

Umbul Tirtomulyo memiliki tingkat klasifikasi potensi yang rendah. Berbeda dengan 

hasil klasifikasi potensi eksternal, Umbul Tlatar dan Umbul Pengging memiliki 

tingkat klasifikasi tinggi, Waduk Cengklik dan Waduk Bade memiliki tingkat 

klasifikasi sedang, dan Umbul Tirtomulyo serta Waduk Kedungombo memiliki 

tingkat klasifikasi yang rendah. Strategi pengembangan berdasarkan hasil analisis 

SWOT yaitu melakukan pengembangan dan mendukung wisata-wisata yang memiliki 

potensi, melakukan pengelolaan dan perencanaan yang baik, serta meningkatkan 

sarana prasarana yang terdapat di obyek wisata, meningkatkan promosi dengan 

mengoptimalkan potensi alam  dan keunikan yang dimiliki setiap obyek wisata, serta 

meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar dalam mengelola obyek wisata. 

 

Kata Kunci : Obyek Wisata, Potensi Internal, Potensi Eksternal 

 

Abstract 

 

Boyolali Regency is one of regencies which is known to have a lot of tourism 

potential, particularly water tours. There are many tourist attractions in the region. 

This research aims to know the potential and analyzing the direction of development 

of water attractions that are located in Boyolali Regency. The methods used in 

conducting the study i.e. surveys, observation, and interviews against the relevant 

parties. The results showed the State of the water attractions there is already good 

enough, although there are still facilities on taste less supportive. The results of 

internal potential classification indicates that there is a Tlatar and reservoirs have 

levels of classification Bade? is high, while the Reservoirs on Kedungombo Umbul 

Pengging also produce and the level of classification of the potential of the medium, 

and the Cengklik Reservoir and the Umbul Tirtomulyo has a low potential level of 

classification. In contrast to the results of the classification of the external potential, 

Umbul Umbul Pengging also Tlatar and have a high level of classification, Cengklik 
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Reservoirs and Bade reservoir classification and Tirtomulyo as well as on 

Kedungombo Reservoirs have low classification. Development strategy based on 

SWOT analysis results that is doing the development and support of tours that have 

potential, management and good planning, as well as improving infrastructure in 

tourism, improving promotion by optimizing the potential of nature and the 

uniqueness of each tourist attraction, as well as increasing the involvement of local 

communities in managing tourism. 

 

Keyword :Tourism site. Internal Potential, External Potential,  

 

1. PENDAHULUAN 

Geografi merupakan ilmu  yang menggunakan pendekatan holistik melalui kajian 

keruangan, kewilayahan, ekologi dan sistem serta historis untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis, struktur, pola, fungsi dan proses interrelasi, interaksi 

interpendensi dan hubungan timbal balik dari serangkaian gejala, kejadian, dari 

kehidupan manusia (penduduk), kegiatannya, budidayanya, dengan keadaan 

lingkungannya dipermukaan bumi.Geografi merupakan ilmu  yang menggunakan 

pendekatan holistik melalui kajian keruangan, kewilayahan, ekologi dan sistem 

serta historis untuk mendeskripsikan dan menganalisis, struktur, pola, fungsi dan 

proses interrelasi, interaksi interpendensi dan hubungan timbal balik dari 

serangkaian gejala, kejadian, dari kehidupan manusia (penduduk), kegiatannya, 

budidayanya, dengan keadaan lingkungannya dipermukaan bumi.Ilmu geografi 

pada dasarnya mempelajari tentang bumi beserta isinya serta hubungan antar 

keduanya. Meningkatnya tuntutan dan kebutuhan manusia tidaklah hanya berhenti 

pada mengetahui dan mempelajari, namun harus dituntut untuk mampu 

memanfaatkan bumi beserta isinya untuk memenuhi kebutuhan  dan 

pengembangan pada umumnya. Kabupaten Boyolali merupakan Kabupaten yang 

memiliki sejumlah daya tarik wisata yang sangat berpotensi akan 

perkembangannya. Dari tahun ke tahun jumlah wisatawan ke obyek wisata yang 

ada di Boyolali terus mengalami peningkatan, dari banyaknya potensi wisata di 

Kabupaten Boyolali, beberapa potensi obyek wisata ada yang belum terkelola 
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dengan baik. Dengan Pengelolaan yang baik akan berdampak pada jumlah 

kunjungan wisatawan dan pendapatan pariwisata daerah juga akan meningkat. 

Selain perbaikan pengelolaan, diperlukan juga ide kreatif untuk pengembangan 

sebuah obyek wisata, mengingat sekarang banyak bermunculan obyek wisata baru 

yang menawarkan keunikan dan ciri khas masing-masing.Kabupaten Boyolali 

sendiri memiliki berbagai macam obyek wisata khususnya wisata air yang 

pastinya sangat menarik bila untuk dikunjungi. Wisata tersebut antara lain : 

Umbul Pengging, Umbul Tirtomulyo, Umbul Bade, Waduk Cengklik, Waduk 

Kedungombo dan Umbul Tlatar.  

Tujuan dari penelitian ini digunakan untuk mengetahui semua potensi baik 

potensi internal dan eksternalobyek wisata air yang terdapat di Kabupaten 

Boyolali dan menganalisis strategi pengembangan obyek  wisata air yang berada 

Kabupaten Boyolali. Berdasarkan pada tujuan yang telah dipaparkan diatas 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian dilapangan 

sehingga dapat dengan mudah mengambil permasalahan yang terdapat dilokasi 

tersebut. 

2. METODE 

Metode yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan metode survei dimana 

peneliti melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti tersebut. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, pengelola 

obyek wisata, pengunjung obyek wisata (wisatawan) maupun masyarakat yang 

memanfaatkan dan mengetahui obyek wisata yang ada di daerah tesebut.Sampel 

dalam penelitian ini adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 

Boyolali dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data 

dan informasi mengenai strategi dalam pengembangan obyek wisata air yang 

dikelola pemerintah dan Observasi Skoring terhadap pengelola setempat, 
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wistawan maupun masyarakat di obyek wisata air tersebut guna untuk 

mengetahui potensi yang ada.Teknik pengumpulan data yang dilakukan terbagi 

dua, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data 

primer dilakukan oleh peneliti secara langsung terhadap objek penelitian melalui 

pengamatan/observasi langsung, wawancara (interview), sedangkan untuk 

pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian terhadap dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, serta mencocokkan dengan 

data yang lain dan terbaru. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Boyolali merupakan Wilayah yang memiliki panorama alam yang 

indah dengan berbagai obyek wisata yang ada dan beberapa obyek tersebut 

mempunyai ciri khas dan keunikan sendiri dibandingkan dengan wilayah lainnya. 

Berbagai obyek wisata yang ada di daerah ini sungguh mempesona dan indah, 

mulai dari wisata alamnya, wisata religi, maupun wisata minat khusus.Potensi 

wisata merupakan suatu kelebihan atau daya tarik yang dimiliki oleh suatu obyek 

wisata. Potensi tersebut dapat digunakan untuk menarik wisatawan guna datang 

berkunjung sekedar melihat ataupun menikmati fasilitas yang disuguhkan. 

Potensi wisata dibagi menjadi 2 yaitu potensi internal danpotensi eksternal. 

Potensi tersebut meliputi kondisi obyek wisata, kualitas obyek wisata, fasilitas, 

aksesibilitas, pengembangan yang dilakukan. Potensi-potensi yang ada di Obyek 

Wisata Air di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dalam uraian berikut.  

Potensi internal obyek wisata,merupakan potensi wisata yang dimiliki oleh 

obyek itu sendiri yang meliputi komponen kondisi obyek, kualitas obyek dan 

dukungan pengembangan. Hasil dari klasifikasi potensi internal obyek wisata air 

di Kabupaten Boyolali dapat dilihat dalam tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 Potensi Internal Obyek Wisata Air di Kabupaten Boyolali 

Nama Obyek Wisata 
Rata-rata 

Skor 
Klasifikasi 

Umbul Sewu Pengging 1,4 Sedang 

Umbul Tirtomulyo 2,2 Tinggi 

Waduk Cengklik 1,3 Sedang 

Waduk Kedungombo 1,6 Sedang 

Umbul Tlatar 2 Tinggi  

Waduk Bade 1,8 Rendah 

Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2019. 

 

Berdasarkan hasil penelitian lokasi  obyek  wisata Umbul Tlatar dan  

Waduk  Bade memiliki  nilai  potensi  internal yang  tinggi,  Umbul 

Pengging, Waduk Kedungombo dan Waduk Cengklik memiliki  nilai  

potensi  intenal  sedang,  sedangkan  Umbul Tirtomulyo memiliki  nilai  

potensi internal rendah. Hal tersebut terjadi sesuai dengan keadaan yang 

terdapat disetiap obyek wisata. 

Potensi eksternal obyek wisata air di Kabupaten Boyolali merupakan 

potensi wisata yang mendukung pengembangan suatu obyek wisata yang 

terdiri dari aksesibilitas, fasilitas penunjang dan fasilitas pelengkap. Hasil 

dari klasifikasi potensi eksternal obyek wisata di Kabupaten Boyolali 

dapat dilihat dalam tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2 Potensi Eksternal Obyek Wisata Air di Kabupaten Boyolali 

Nama Obyek Wisata 
Rata-rata  

Skor 
Klasifikasi 

Umbul Sewu Pengging 1,9 Tinggi 

Umbul Tirtomulyo 1,23 Sedang 

Waduk Cengklik 1,61 Sedang 

Waduk Kedungombo 1,2 Sedang 

Umbul Tlatar 2,02 Tinggi  

Waduk Bade 1,9 Tinggi 

Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2019. 
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Hasil yang diperoleh dari klasifikasi yaitu  Umbul Tlatar dan  Umbul 

Pengging memiliki  hasil  klasifikasi  tinggi, Waduk Bade dan Waduk 

Cengklik memiliki klasifikasi potensi sedang,  sedangkan  Umbul 

Tirtomulto dan  Kedungombo memiliki  hasil  klasifikasi rendah. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat menganalisa 

disetiap obyek wisata air memiliki potensi masing-masing dan menarik 

untuk dikunjungi. Potensi yang dapat dinikmati tidak hanya potensi 

panoramanya saja, banyak kegiatan dan juga potensi lainnya yang dapat 

dinikmati. Seperti di Umbul Tirtomulyo, Umbul Pengging, Waduk 

Cengklik selain keindahan alamnya terdapat juga keindahan serta 

kesegaran yang dihasilkan dari sumber mata air yang berada murni dari 

dalam umbul tersebut. Nilai-nilai yang didapatkan dari kunjungan ke 

lokasi obyek wisata penelitian bisa digunakan sebagai bekal untuk 

pengetahuan dikemudian hari. 

4. PENUTUP 

Tiap potensi yang dimiliki objek wisata air di Boyolali memiliki daya tarik yang 

kuat dan panorama alam yang indah dan mempesona. Di samping hal itu, yang 

paling potensial untuk dikembangkan ialah objek wisata umbul seperti Umbul 

Tlatar, Umbul Tirtomulyo dan Umbul Sewu Pengging dengan jumlah kunjungan 

wisatawan yang tinggi. Banyak obyek wisata air di Kabupaten Boyolali dengan 

potensi daya tariknya yang baik namun tidak seimbang dengan fasilitas sarana 

dan prasarana yang ketersediaannya masih belum lengkap. Disisi lain pemerintah 

kurang memberikan perhatian langsung pada tiap objek wisata yang kurang 

diminati atau jumlah kunjungan yang rendah sehingga obyek-obyek wisata 

tersebut hanya sedikit saja orang yang tahu dan mengunjunginya. 

Faktor internal yang mendukung pengembangan objek wisata air di 

Kabupaten Boyolali adalah beberapa obyek yang ada memiliki Panorama alam 

yang indah dan mempesona, memiliki keamanan yang terjamin selama berwisata, 

masyarakat lokal daerah Boyolali yang ramah dan terbuka terhadap para 
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wisatawan, harga yang relatif murah di setiap obyek wisata yang ada. Faktor 

eksternal yang mendukung pengembangan objek wisata air di Kabupaten Boyolali 

yakni letak lokasi beberapa wisata yang strategis, kondisi jalan yang hampir 

semua sudah baik sehingga memudahkan wisatawan untuk mencapai lokasi 

wisata, beberapa objek wisata juga sangat bermanfaat tidak hanya untuk peluang 

ekonomi masyarakat tetapi dapat dimanfaatkan juga untuk pertanian, semakin 

kooperatifnya dinas pariwisata dalam hal ini DISPORAPAR Kabupaten Boyolali 

terhadap instansi maupun investor untuk menjalin kerjasama untuk 

pengembangan objek wisata yang ada, arus perkembangan teknologi dan 

informasi semakin kuat, Pemerintah Daerah sangat mendukung masuknya 

investasi untuk pengembangan pariwisata, obyek wisata khususnya wisata air di 

Boyolali memiliki daya saing pariwisata yang kuat dan mampu bersaing dengan 

Kabupaten lain. 
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