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MOTTO 

 

“Jika kamu belum meraih kesuksesan, jangan pernah berhenti untuk terus 

mencoba” 

(William Edward Hickson) 

Terus mencoba adalah motto sukses untuk meraih keberhasilan. Semua orang 

yang sudah sukses pasti akan mengungkapkan hal yang sama. Mereka yang 

sukses pastilah juga sudah melewati fase keterpurukan yang sama. Bedanya 

hanyalah, mereka yang suskes tidak pernah berhenti mencoba hingga akhirnya 

meraih keberhasilan. 
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ABSTRAK 

 

Sinta Diah Saputri, NIM : 1512104576 Program Studi Pendidikan 

Geografi, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidik, Universit Widya Dharma Klaten, Skripsi : ANALISIS ASPEK 

GEOGRAFIS OBJEK WISATA AIR UMBUL TLATAR TERHADAP 

KONDISI SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI DESA KEBONBIMO, 

KECAMATAN BOYOLALI, KABUPATEN BOYOLALI 2018 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui latar belakang objek wisata 

air Umbul Tlatar di Desa Kebonbimo (2) Mengetahui aspek yang ada di objek 

wisata air Umbul Tlatar (3) Mengetahui aspek-aspek geografis yang berdampak 

terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang sekitar Umbul Tlatar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, 

responden yang diambil adalah pedagang di objek wisata air Umbul Tlatar. 

Jumlah responden adalah 40, dengan teknik “populasi”. Metode analisis yang 

digunakan deskriptif dan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek geografis yang ada di Umbul 

Tlatar berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang di Umbul Tlatar. 

Aspek geografis tersebut terdiri dari aspek fisik dan aspek non fisik. Aspek fisik 

terdiri dari : lokasi, iklim, air, geomorfologi, tanah, flora dan fauna, sedangkan 

aspek non fisik terdiri dari : manusia, modal, fasilitas/akomodasi,aksesibilitas dan 

daya tarik. Pada dasarnya semua aspek geografis tersebut sangat berpengaruh 

terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang di Umbul Tlatar. Kesimpulan dari 

penelitian adalah (1) Aspek geografis di Objek Wisata Air Umbul Tlatar 

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi pedagang di Umbul Tlatar (2) Aspek 

geografis yang paling berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang 

adalah faktor iklim terutama curah hujan.  

Kata kunci : Aspek geografis, kondisi sosial ekonomi pedagang Umbul Tlatar 
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ABSTRACT 

 

Geography education study program, social science departement teacher 

training and education science, Widya Dharma Klaten University Thesis. 

Analogys geographic aspect of Tlatar Pennant torism object on sosio economic 

conditions of treaders in Kebonbimo Village, Boyolali Sub district, Boyolali 

district 2018. This research aims to (1) Knowing the background of Tlatar Pennant 

Water attractions in Kebon Bimo Village (2) Knowing as[ect in water attractions 

in Tlatar Pennant (3) Knowing aspect of geographic that have an impact on the 

sosial and economic conditon of traders around Tlatar Pennant. 

The method used in the research is a qualitation method. Respondent who 

taken were traders in the Tlatar Pennant water tourism object. Total os respondent 

are 40 winth population technics the analyst method used is deseriptive and data 

reduction, data presentation and conelusion drawing. 

The result of the research show that the geographical aspect in Tlatar 

Pennant influence the socio-economic condition of the tradres in Tlatar pennant. 

The geograohical aspect consist of physical aspect and non-physical. Aspect 

physical aspect consist human, capotal, facilities on the economic condition of 

traders in Tlatar pennant. 

The conclusion of the research are (1) the geographical  aspect of object 

water attraction Tlatar pennant affects the socio-economic condition of traders are 

elimate factor, especially rainfall. 

Keyword : Geographical aspect of socio-economic condition of Tlatar 

Pennant Traders 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era yang sudah berkembang seperti sekarang ini, pariwisata 

dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam menunjang pembangunan suatu 

daerah. Pengembangan pariwisata dilakukan bukan hanya untuk untuk 

kepentingan wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk menggalakan 

kepentingan wisatawan dalam negeri. Pembangunan kepariwisataan pada 

hakekatnya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik 

wisata yang berupa kekayaan alamnyang indah, keragaman flora fauna, seni 

budaya, peninggalan sejarah, benda-benda purbakala serta kemajemukan 

budaya. 

Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pariwisata maka 

pembangunan pariwista harus diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam, 

makin besar sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, maka semakin 

besar pula harapan untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan 

pariwisata.  

Tujuan pengembangan pariwisata akan berhasil dengan optimal bila 

ditunjang oleh potensi daerah yang berupa objek wisata baik wisata alam 

maupun wisata buatan manusia. Yoeti (1985: 5), mengatakan bahwa 

pembangunan dan pengembangan daerah menjadi daerah tujuan wisata 

tergantung dari daya tarik itu sendiri yang dapat berupa keindahan alam, 
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tempat bersejarah, tata cara hidup bermasyarakat maupun upacara keagamaan. 

Dari uraian tersebut diatas sektor kepariwisataan perlu mendapat penanganan 

yang serius karena kepariwisataan adalah merupakan kegiatan lintas sektoral 

dan lintas wilayah yang saling terkait, diantaranya dengan sektor industri, 

perdagangan, pertanian, perhubungan, kebudayaan, sosial ekonomi, politik, 

keamanan serta lingkungan.  

Di era globalisasi sekarang ini, kemajuan di bidang pariwisata 

sangatlah pesat. Pariwisata diakui sebagai industri terbesar abad ini, dilihat 

dari berbagai indikator perkembangan dunia dan penyerapan tenaga kerja. 

Perkembangan pariwisata semakin tahun akan semakin meningkat seiring 

dengan kebutuhan manusia untuk beristirahat dari segala rutinitas yang 

mereka jalani setiap harinya. Potensi- potensi pariwisata di Indonesia harus 

dikembangkan. Sektor pariwisata sangatlah penting karena dari sektor tersebut 

dapat mendorong pengembangan suatu daerah khususnya yang memiliki 

potensi wisata akan mengahsilkan devisa dan dapat mengembangkan 

perekonomian daerah setempat.  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, namun potensi 

alam di Indonesia memang luar biasa. Hal ini diharapkan dapat dikembangkan 

sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan lapangan kerja, 

perkembangan pariwisata juga bertujuan untuk memperkenalkan keindahan 

alam dan kebudayaan Indonesia serta lebih mempererat persaudaraan serta 

persahabatan nasional dan internasional. ( Oka A. Yoeti, 1982). 
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Penyelenggaraan kepariwisataan merupakan perangkat yang sangatlah 

penting dalam pembangunan daerah dalam otonomi daerah sekarang ini, untuk 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan 

pendapatan masyarakat memperkenalkan seni budaya daerah dan hasil-hasil 

kerajinan daerah dapat dipasarkan kepada wisatawan, baik wisatawan 

mancanegara maupun nusantara. 

Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 

perjalanan wisata, diantaranya karena ingin melihat tempat-tempat baru yang 

belum pernah dikunjungi dan ingin belajar sesuatu, menghindari udara atau 

musim yang tidak mengenakkan, keinginan untuk melakuakan sesuatu yang 

tidak bias dilakukan di rumah, untuk sekedar rekreasi atau rilaks, dan lain-lain. 

Selain itu, ada pula faktor yang merupakan hasil ciptaan manusia seperti 

kebudayaan, tradisi dan adat istiadat dari penduduk setempat, benda-benda 

bersejarah, tarian dan upacara tradisional masyarakat setempat.  

Pariwisata menjadi salah satu sarana untuk memulihkan kesehatan 

moral seseorang dan untuk memantapkan kembali keseimbangan emosi 

seseorang dan untuk memantapkan kembali kembali emosi seseorang, oleh 

karena itu tidak berlebih apabila kegiatan pariwisata dapat digunakan sebagai 

salah satu terapi untuk menyembuhkan seseorang dari rasa tegang dari rasa 

stress karena kesibukan kerja yang cukup tinggi. (Salah Wahab, 1989:11). 

Rekreasi merupakan salah satu kebutuhan dasar aktifitas manusia. 

Oleh karena itu pariwisata merupakan kebutuhan manusia paling mendasar. 

Sektor pariwisata ini diharapkan mampu menghasilkan pemasukan keuangan 
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bagi negara maupun pemerintah daerah. Selain itu diharapkan mampu 

mendorong perkembangan ekonomi, memberdayakan ekonomi masyarakat, 

meningkatkan kesempatan usaha, mendorong kelestarian lingkungan hidup, 

meningkatkan pengembangan sektor lainnya, memperkenalkan produk 

nasional maupun produk local dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan yang terpenting adalah menyerap tenaga kerja serta 

meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Soekadijo, 1997:8-9). 

Berkembangannya pariwisata di berbagai daerah di Indonesia 

merupakan potensi yang harus digali dan dikembangkan secara 

berkesinambungan. Berbagai jenis objek wisata sudah berkembang di 

Indonesia, mulai dari wisata budaya, wisata alam, ataupun wisata bersejarah. 

Alam  

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Jawa Tengah yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar sehingga 

banyak terdapat objek wisata, wisata alam, budaya maupun sejarah. Salah satu 

objek wisata tersebut adalah Umbul Tlatar yang terletak di Dukuh Tlatar, Desa 

Kebonbimo, Kabupaten Boyolali. Umbul Tlatar terkenal dengan lahan 

“Kolam Keceh” yaitu sebuah kolam jernih dengan mata air alami yang terus 

menerus selama 24 jam dari Gunung Merapi-Merbabu. Kolam keceh ini 

dipenuhi dengan ikan-ikan kecil dan anak-anak pun dapat bebas bermain 

menangkap ikan di kolam. Objek wisata Taman Air Indonesia Etasia Umbul 

Tlatar atau yang dikenal Umbul Tlatar merupakan pariwisata berbasis 

pendidikan, pelestarian alam, dan rekreasi yang memanfaatkan sumber mata 
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air yang melimpah. Tempat wisata Umbul Tlatar ini berada di kaki Gunung 

Merbabu di ketinggian 350 meter di atas permukaan air laut. Menurut 

informasi dari Direktori Wisata Indonesia luas area keseluruhan wisata Umbul 

Tlatar ini sekitar 5 hektar. Ada 2 buah pemandian di objek wisata ini yaitu : 

Pemandian Umbul Pengilon dan Pemandian Umbul Asem. 

Fasilitas yang ada di objek wisata air ini meluputi : Rumah Makan 

Lesehan, Pemancingan, Kios Cenderamata, Kolam Renang Anak dan Dewasa, 

Taman Wisata Air, Lapangan Woodball, Panggung hiburan setiap menjelang 

bulan Ramadhan. 

Ekowisata yang didirikan tahun 2002 silam tidak pernah sepi dari 

pengunjung. Pemikat utamanya di lokasi ini adalah adanya beragam wahana 

bertema air di alam terbuka. Umbul Tlatar selain sebagai tempat wisata di 

Boyolali sejatinya lokasi ini telah menjadi tempat daur hydrology, di mana 

semua air yang telah digunakan bisa dimanfaatkan kembali. Siklus ini 

bertujuan untuk mencapai pengembangan alam. Dengan siklus hydrology air 

sebagai komponen utama bisa dijaga kualitas dan kuantitasnya.  

Agar wisatawan selalu bertambah tiap tahunnya maka diadakan 

peningkatan sarana dan prasarana selain itu juga mengadakan promosi melalui 

social media yang kini sangat efektif menarik wisatawan untuk berekreasi. 

Pembangunan dan pengembangan pariwisata akan memacu 

pertumbuhan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar, 

diantaranya adalah partisipasi penduduk, komunikasi antar penduduk, 

pendidikan dan norma sosial. 
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Aspek geografis yang mempengaruhi maju mundurnya  objek wisata 

air Umbul Tlatar diantaranya terdiri dari aspek fisik dan non fisik. Aspek 

fisik terdiri dari : lokasi pariwisata, sumber daya air, kondisi iklim, 

geomorfologi, tanah, serta flora dan fauna. Sedangkan aspek nonfisik 

terdiri dari : manusia, modal, fasilitas/akomodasi, aksesibilitas, daya tarik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “ANALISIS ASPEK 

GEOGRAFIS OBJEK WISATA AIR UMBUL TLATAR 

TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI DESA 

KEBONBIMO, KECAMATAN BOYOLALI, KABUPATEN 

BOYOLALI”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam potensi geografis 

Wisata Air Umbul Tlatar terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang sekitar ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Kondisi fisik wilayah sekitar Umbul Tlatar memungkinkan dilakukan 

pengembangan secara intensif.Dengan kondisi penduduk dan tingkat 

pendidikan penduduk yang ada peranan masyarakat serta Dinas pariwisata 

dalam pengembangan objek wisata belum terlalu terlihat aktivitasnya. 
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2. Penambahan fasilitas dan infrastruktur yang berada di sekitar objek wisata 

Umbul Tlatar perlu dilakukan agar objek wisata semakin ramai dan 

memudahkan petugas untuk mengatur pengunjung.  

 

C. Batasan Masalah  

Untuk tidak meluasnya pokok pembicaraan dan agar terfokus, maka 

penulis membatasi pada aspek geografis objek wisata air Umbul Tlatar yang 

terdiri dari aspek  fisik dan non fisik. Aspek  fisik yang terdiri dari lokasi, air, 

iklim, geomorfologi, tanah, flora dan fauna  sedangkan aspek non fisik yang 

terdiri dari manusia, modal, fasilitas/akomodasi, aksesibilitas, dan daya tarik. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan berbagai 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana latar belakang objek wisata air Umbul Tlatar? 

2. Apa aspek geografis  yang ada di objek wisata air Umbul Tlatar? 

3. Bagaimana aspek-aspek geografis berdampak pada kehidupan sosial 

ekonomi pedagang sekitar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di rumuskan, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut : 
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1. Mengetahui latar belakang objek wisata air Umbul Tlatar di Desa 

Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali 

2. Mengetahui aspek  yang ada di objek wisata air Umbul Tlatar 

3. Mengetahui   aspek-aspek geografis yang berdampak terhadap kondisi 

sosial ekonomi pedagang sekitar Umbul Tlatar 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Menambah wawasan bagi pembaca tentang latar belakang objek wisata 

air Umbul Tlatar di Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, 

Kabupaten Boyolali. 

b. Menambah wawasan bagi pembaca tentang potensi yang ada di objek 

wisata air Umbul Tlatar dan pengaruh objek wisata air Umbul Tlatar 

terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang sekitar Umbul Tlatar 

c. Dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian yang 

lebih mendalam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

atau wacana untuk pengembangan objek wisata bagi pemerintah 

daerah, khususnya bagi pengelola dalam mengembangkan objek 

pariwisata dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

menyangkut kepariwisataan dengan tetap memperhatikan potensi 
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yang ada dionjek wisata dan pengaruh terhadap sosial ekonomi 

pedagang objek wisata Umbul Tlatar.   

b. Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) 

khususnya dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Program Studi 

Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Widya Dharma Klaten 

c. Menambah perbendaharaan hasil penelitian para mahasiswa di 

perpustakaan Universitas Widya Dharma Klaten. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian tentang aspek-aspek geografis yang 

mempengaruhi kondisi sosial ekonomi pedagang di objek wisata air Umbul 

Tlatar di Desa Kebonbimo, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Aspek geografis mempengaruhi kondisi sosial ekomomi pedagang objek 

wisata air Umbul Tlatar ada dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek non 

fisik. 

2. Aspek geografis fisik terdiri dari : lokasi objek wisata, iklim, air, 

geomorfologi, tanah, flora dan fauna. Sedangkan aspek non fisik terdiri 

dari : manusia, modal, fasilitas/akomodasi, aksesibilitas, daya tarik. 

3. Aspek geografis yang paling mempengaruhi kondisi sosial ekonomi 

pedagang di objek wisata air Umbul Tlatar yaitu iklim (curah hujan) 

karena menurut para pedagang penghasilan mereka sangat menurun saat 

musim penghujan tiba. Sedangkan pada saat musim kemarau, penghasilan 

mereka akan meningkat karena banyak para pengunjung yang datang 

untuk berwisata ke Umbul Tlatar. 

4. Aspek geografis ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi pedagang di 

objek wisata air Umbul Tlatar. 
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- Pengaruh sosial  

· Mengubah status sosial masyarakat yang tadinya pengangguran 

menjadi memiliki pekerjaan. 

· Membuka peluang bagi masyarakat, untuk membuka usaha sendiri 

· Dapat meningkatkan pendidikan bagi masyarakat karena 

meningkatkan pendapatan masyarakat. 

· Dapat bersosialisasi dengan orang lain,semisal membentuk 

paguyuban dagang. 

- Pengaruh ekonomi 

· Bagi masyarakat yang tadinya tidak memiliki penghasilan sekarang 

memiliki penghasilan  

· Mampu memajukan Desa Kebonbimo karena banyak pengunjung 

yang datang untuk berwisata. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang 

diuraikan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu : 

1. Untuk Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Boyolali  

Lebih meningkatkan pembinaan pengelolaan objek wisata. Menambah 

sarana dan prasarana di Umbul Tlatar, karena menurut para pedagang 

sarananya masih kurang dan agar menambah area taman bermain.  

2. Pengelola Objek Wisata Air Umbul Tlatar  
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Pengelola diharapkan dapat berkerjasama dengan pemerintah bersama-

sama mengembangkan Umbul Tlatar dengan kegiatan promosi dengan 

pihak-pihak terkait, baik melalui getok tular, atau dengan sarana sosial 

media. Pengelola diharapkan dapat menjaga hubungan baik dengan para 

pedagang di Umbul Tlatar. selain itu diharapkan dapat menangani 

sampah yang sering ada di area objek wisata air Umbul Tlatar, 

3. Masyarakat Sekitar 

Masyarakat sekitar juga diharapkan dapat membantu pengelola wisata air 

Umbul Tlatar untuk menjaga kebersihan. Selain itu masyarakat sekitar 

juga diharapkan dapat menampakkan sesuatu yang dapat dikembangkan 

oleh masyarakat Desa Kebonbimo, semisal makanan khas atau kerajinan 

khas di Desa Kebonbimo. 
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