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ABSTRAK 
 

ANALISIS POTENSI DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA UMBUL 

BRINTIK DI DESA MALANGJIWAN KECAMATAN KEBONARUM 

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020  

 

Oleh : NURUL HIDAYATI UTAMI 

NIM : 1512104567 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui potensi internal dan eksternal 

Objek Wisata Umbul Brintik sebagai objek tujuan wisata dan 2) mengetahui 

usaha pengembangan potensi Objek Wisata Umbul Brintik sebagai objek tujuan 

wisata. 

 Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai instansi terkait dilengkapi dengan metode survei yang didukung dengan 

observasi lapangan. Data yang dianalisis, meliputi potensi objek wisata dengan 

melakukan observasi dan identifikasi. Besar potensi objek diketahui dari standar 

penilaian potensi daya tarik wisata dengan cara penskoran terhadap parameter-

parameter yang dinilai, jumlah skor yang didapatkan kemudian diklasifikasikan 

menjadi kelas potensi rendah, sedang dan tinggi. Analisis data yang kedua adalah 

usaha pengembangan objek wisata dengan menggunakan analisis SWOT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Analisis potensi internal terdiri 

daya tarik objek wisata yaitu keunikan, keberagaman atraksi, kebersihan 

lingkungan, potensi pengembangan. Analisis potensi internal dibagi menjadi tiga 

klasifikasi rendah, sedang dan tinggi. Objek wisata Umbul Brintik memiliki 

klasifikasi tinggi. Daya tarik yang dimilki Umbul Brintik adalah sebagai wisata 

kesehatan, airnya mengandung pH yang tinggi yaitu 7,3 dan dipercaya dapat 

menyembuhkan penyakit rematik dan stroke. Objek wisata Umbul Brintik 

memiliki kuliner khas yang dijual oleh pedagang yaitu pecel iwak wader kali. 

Potensi eksternal terdiri dari beberapa indikator yaitu lokasi dan aksesibilitas, 

faktor pendukung, pasar dan pemasaran serta dampak yang ditimbulkan dari 

pengembangan baik lingkungan maupun ekonomi masyarakat sekitar umbul. 

Objek Wisata Umbul Brintik memiliki klasifikasi sedang. Lokasi Objek Wisata 

Umbul Brintik kurang strategis, berada di tengah pemukiman, dan jauh dari pusat 

kota. Transportasi umum yang menuju ke Umbul Brintik belum memadai, namun 

bisa dengan menggunakan motor atau mobil pribadi untuk langsung menuju ke 

objek. Jalan untuk menuju ke objek wisata mudah ditempuh. Sarana dan prasarana 

cukup dan kondisi terawat. Dengan adanya objek wisata dapat menambah 

lapangan pekerjaan, membuat masyarakat melakukan inovasi. Dengan 

dikembangkannya objek wisata umbul brintik dari yang tadinya hanya kolam 

biasa sekarang menjadi indah, terawat, membuat lingkungan sekitar menjadi 

bersih dan tertata.  

 

 

 

Kata kunci : objek wisata, potensi, pengembangan,   
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ABSTRACK 

 

POTENTIAL ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF UMBUL BRINTIK 

TOURISM  OBJECT IN THE VILLAGE OF MALANGJIWAN OF 

KEBONARUM DISTRICT OF KLATEN REGENCY IN 2020 

 

BY  : NURUL HIDAYATI UTAMI 

NO : 1512104567 

 

This research aims to 1) analyze the internal and external potential of 

Umbul Brintik tourism object and 2) knowing the development of Umbul Brintik 

as a tourism object in order to attarct more tourists. 

 The method uses secondary data analysis obtained from relevant 

institutions and survey method with field observations. Data that has been 

analyzed  includes potency of the tourism object by using observation and 

identification. Magnitude of the object’s potent can be know from assessment 

standarts of the tourism attraction potent by scoring relevant parameters, and 

then total score is classified by using method of low, medium, and high category. 

Second  analysis of the data uses SWOT analysis (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat). 

The results of this research show that: (1) Internal potential analysis 

consists of tourist attraction, namely uniqueness, diversity of attractions, 

environmental cleanliness, development potential. Internal potential analysis is 

divided into three classifications of low, medium and high. The tourist attraction 

of Umbul Brintik has a high classification. The attraction that is owned by Umbul 

Brintik is as a health tourism, the water contains a high pH of 7.3 and is believed 

to cure rheumatism and stroke. The tourist attraction of Umbul Brintik has a 

special culinary that is sold by traders, namely pecel iwak wader kali.  

External potential consists of several indicators, namely location and 

accessibility, supporting factors, markets and marketing as well as the impact 

resulting from the development of both the environment and the economy of the 

community around the pennant. The Tourism Object of Umbul Brinty has a 

medium classification. The location of the Umbul Brintik is less strategic, in the 

middle of a residential area, and far from the city center. Public transportation 

going to Umbul Brintik is inadequate, but you can use a motorbike or private car 

to go directly to the object. The road to the tourist attraction is easy to walk.  

Adequate facilities and infrastructure and well-maintained conditions. With the 

existence of tourist objects can increase employment opportunities, make people 

innovate. With the development of the Umbul Brintik tourist attraction, from being 

just an ordinary pool, it has now become beautiful, well-maintained, making the 

surrounding environment clean and orderly.  

 

 

 

Keywords: tourism object, potency, development 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di 

berbagai lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Tidak dapat dipungkiri 

lagi bahwa saat ini kegiatan wisata merupakan kegiatan yang telah menjadi salah 

satu kebutuhan manusia. Beberapa orang melakukan kegiatan wisata adalah untuk 

sekedar bersantai, bersenang-senang, ataupun berpetualang. Selain itu orang juga 

melakukan kegiatan wisata untuk menghindari diri dari kesibukan sehari-hari dan 

kewajiban rutin, serta mendapatkan kesempatan memperoleh kegembiraan dan 

kesenangan (Yoeti, 2010: 8). 

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, 

standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Pariwisata dapat 

memacu pertumbuhan industri pariwisata dan juga akan memberikan dampak di 

bidang lain seperti pertanian, kerajinan rakyat sekitar daerah pariwisata dan 

produk lainnya yang menunjang kegiatan pariwisata itu sendiri. Potensi 

pengembangan pariwisata mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi 

perkembangan wilayah di daerah sekitar objek wisata. 

Pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara dalam 

pengembangan suatu kawasan atau daerahnya. Pembangunan pariwisata 

memerlukan pengembangan sumber daya alam dan atau potensi suatu daerah,  

 

1 
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sehingga pembangunan pariwisata akan berhasil bila ditunjang potensi-

potensi daerah yang ada. Secara umum pariwisata dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

pariwisata alam dan pariwisata buatan. Pariwisata alam adalah objek wisata yang 

mengacu pada keadaan alam di muka bumi yang mempunyai keindahan dan 

keistimewaan tersendiri. Wisata buatan adalah objek wisata yang sudah ada 

campur tangan atau murni buatan manusia untuk menarik minat wisatawan. 

Pembangunan pariwisata pada dasarnya adalah merupakan usaha untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan objek wisata serta daya tarik wisata yang 

mencakup keindahan alam yang beragam, berbagai jenis flora fauna yang ada di 

dalamnya, seni budaya dan tradisi, dan peninggalan sejarah. Pemanfaatan disini 

bukan berarti merubah secara total, tetapi lebih berarti mengelola, 

mengembangkan, memanfaatkan dan melestarikan setiap potensi yang ada, 

dimana potensi tersebut dirangkaikan menjadi satu daya tarik. Pengembangan 

objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan 

usaha jasa, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi akan berfungsi 

meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan dan juga 

mendukung pembangunan objek dan daya tarik wisata baru.  

Industri pariwisata juga relatif ramah terhadap lingkungan, dimana 

orientasi industri wisata adalah menyediakan kenyamanan bagi wisatawan. 

Kualitas lingkungan merupakan bagian integral dari industri wisata. Bagi 

pengembang dan penyelenggara kegiatan wisata, kualitas lingkungan harus 

mendapat perhatian utama, sesuai pendapat Soemarwoto (1994: 290) menyatakan 

bahwa “Pariwisata tanpa lingkungan yang baik tidak mungkin berkembang, 



3 
 

karena itu pengembangan pariwisata harus memperhatikan terjaganya mutu 

lingkungan”. Kualitas lingkungan meliputi kualitas bentang atau pemandangan 

alamiah itu sendiri, yang kualitasnya dapat menurun karena akfititas manusia. 

Keindahan dan kenyamanan daerah tujuan wisata, seperti keindahan 

pemandangan alam seperti air terjun, dan sungai, air bersih, udara segar, dan 

keanekaragaman spesies, kualitasnya bisa memburuk karena aktifitas manusia, 

tidak terkecuali aktifitas wisata itu sendiri.  

Suatu kawasan objek wisata dapat menjadi daerah tujuan wisata harus 

memiliki potensi non fisik maupun fisik dimana kedua potensi ini dikembangkan 

akan menjadi kawasan daerah tujuan wisata yang menguntungkan baik itu di 

daerah sendiri maupun pemerintah. Perkembangan kawasan pariwisata tentunya 

tidak tumbuh begitu saja tanpa ada suatu usaha yang dilakukan, oleh karena itu 

maka ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk pengembangan 

sektor ini dan agar dapat menjadi salah satu sektor andalan. Pariwisata unggulan 

pun tak jarang menjadi salah satu icon dari suatu daerah, yang mana pariwisata 

yang sudah dikenal baik masyarakat lokal maupun masyarakat yang berada di luar 

daerah tersebut.  

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pariwisata di Indonesia sebagai 

negara yang sedang berkembang, industri pariwisata dapat digunakan sebagai 

suatu pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya memiliki peranan 

cukup penting dalam menunjang pembangunan nasional. Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan kekayaan alam dan kebudayaannya menjadi potensi 

yang dapat dikembangkan masyarakat menjadi suatu objek pariwisata. Indonesia 
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memang terkenal dengan alamnya yang indah. Indonesia memiliki potensi yang 

cukup baik untuk menjadi daerah tujuan wisata, baik nasional maupun 

internasional yang berupa keindahan alam maupun keanekaragaman budaya dan 

adat istiadat di setiap daerah membuat suatu daerah mempunyai suatu ciri khas 

yang dapat dipamerkan ke daerah-daerah lain bahkan ke mancanegara. Ciri khas 

yang dimiliki suatu daerah tersebut dijadikan sebagai tempat wisata yang menarik.   

Indonesia memiliki potensi kepariwisataan yang cukup besar, namun 

potensi yang ada belum sepenuhnya dapat dikembangkan dengan optimal dan 

sangat memerlukan pengelolaan dan pengembangan, selain itu pemahaman 

masyarakat terhadap peranan pariwisata dalam pembangunan nasional masih 

rendah sehingga peran serta dari masyarakat dalam pengembangan pariwisata 

belum sepenuhnya dapat diberikan, sehingga dalam penanganannya harus 

dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk mencapai 

semua tujuan pengembangan pariwisata, harus diadakan promosi agar potensi dan 

daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan 

untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Dalam hal ini industri 

pariwisata berlomba-lomba menciptakan produk pariwisata yang lebih bervariasi 

menyangkut pelestarian dari objek itu sendiri sesuai dengan tujuan pembangunan 

pariwisata yaitu untuk mengenalkan keindahan alam, budaya dan tata kehidupan 

yang unik.  

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi tujuan 

wisata dan menikmati maraknya perkembangan industri pariwisata. Provinsi Jawa 

Tengah sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia, menawarkan berbagai 
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macam objek wisata alam, budaya maupun buatan. Salah satu daerah tujuan 

wisata di Jawa Tengah yang kaya akan objek dan daya tarik wisata tersebut adalah 

Kabupaten Klaten. 

Kabupaten Klaten mempunyai potensi kekayaan alam salah satunya 

berupa sumber mata air yang kemudian dikelola oleh masyarakat maupun 

pemerintah setempat. Sumber mata air ini memiliki pemanfaatan yang berbeda-

beda. Beberapa dari sumber mata air tersebut dimanfaatkan sebagai objek wisata 

umbul dengan potensi yang mendukung sebagai produk suatu industri pariwisata 

(DPU Bid. Sumberdaya Alam, 2017). Ada sekitar 13 umbul yang pemanfaatanya 

sebagai objek pariwisata, antara lain Umbul Tempel, Pluneng, Brintik, Brondong, 

Gedaren, Susuhan, Jolotundo, Brintik, Kapilaler, Ingas, Bale Kambang, Nilo, 

Pelem, Manten. Kecamatan Kebonarum merupakan kecamatan di Kabupaten 

Klaten yang memiliki banyak umbul untuk objek wisata. Beberapa dari objek 

wisata tersebut mulai berkembang dan di kenal oleh wisatawan luar kota. 

Desa Malangjiwan memiliki sumber mata air yang di kelola oleh warga 

sekitar dibantu oleh pemerintah desa sehingga mata air tesebut menjadi objek 

wisata umbul. Umbul adalah merupakan suatu kolam besar yang terbentuk atau 

sengaja di buat untuk menampung air yang keluar dari sumber mata air sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kebutuhan air sehari-hari maupun di 

kelola menjadi tempat pariwisata. Umbul Brintik sebagai salah satu objek wisata 

yang memiliki keunikan sebagai wisata kesehatan dengan air yang jernih terletak 

di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum saat ini menjadi aset wisata yang 

dapat diandalkan karena memiliki potensi serta memiliki orientasi ke depan 
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menambah pendapatan daerah. Keunikan Objek Wisata Umbul Brintik sebagai 

wisata kesehatan sudah menjadi ciri khas dan menjadi daya tarik wisata yang 

menjadi pendorong kehadiran wisatawan berkunjung ke Umbul Brintik. Meskipun 

jauh dari pusat kota akan tetapi wisatawan yang datang tidak hanya lokal tapi 

sampai luar daerah.  

Permasalahan yang ada saat ini adalah kurang optimalnya penanganan 

Objek Wisata Umbul Brintik, selain itu sarana dan prasarana yang ada belum 

memadai baik secara kualitas maupun secara kuantitas, hal ini dapat dilihat dari 

sarana dan prasarana yang ada saat ini masih sederhana dan dilihat dari fasilitas-

fasilitas yang ada kurang memenuhi kebutuhan pengunjung. Permasalahan yang 

lain adalah masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa desa mereka 

menjadi tujuan wisata, dan dalam hal pengelolaan masih terbiasa dengan 

pengelolaan masa lalu.  

Usaha untuk menaikan jumlah wisatawan yaitu diperlukan adanya 

pengembangan atraksi wisata di Objek Wisata Umbul Brintik menjadi lebih 

menarik dengan memaksimalkan potensi yang ada. Penataan dan pengembangan 

fasilitas dan atraksi wisata di Objek Wisata Umbul Brintik dimaksudkan sebagai 

usaha untuk menata kawasan wisata tersebut dan meningkatkan kualitas objek 

wisata maupun kualitas lingkungan sekitarnya. Objek wisata sebagai tujuan 

wisatawan diharapkan harus tetap dipertahankan kualitasnya. Penataan dan 

pengambangan fasilitas dan atraksi wisata diharapkan mampu memberikan nilai 

tambah terhadap objek wisata tersebut dengan tetap memperhatikan kualitas 

lingkungan. 
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Dari uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Umbul Brintik Di Desa 

Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten Tahun 2020” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan oleh 

penulis, maka dari itu penulis melakukan identifikasi terhadap masalah tersebut 

yang akan dikaji pada penelitian ini. Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Pemahaman masyarakat terhadap peranan pariwisata dalam pembangunan 

nasional sangat penting. 

2. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan terjaganya mutu 

lingkungan. 

3. Kabupaten Klaten memiliki potensi kekayaan alam salah satunya berupa 

sumber mata air. 

4. Objek Wisata Umbul Brintik memiliki daya tarik air yang jernih dan untuk 

terapi kesehatan. 

5. Potensi pariwisata yang sudah ada masih belum dikembangkan terutama 

dalam hal fasilitas yang masih sederhana dan kurang memadai. 

C. Batasan Masalah 

1. Potensi internal dan eksternal objek wisata Umbul Brintik di Desa 

Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. 

2. Usaha pengembangan objek wisata Umbul Brintik di Desa Malangjiwan, 

Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi internal dan eksternal objek wisata Umbul Brintik di 

Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana usaha pengembangan objek wisata Umbul Brintik sebagai 

objek tujuan wisata?  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui potensi internal dan eksternal objek wisata umbul 

Brintik di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. 

2. Untuk mengetahui usaha pengembangan objek wisata Umbul Brintik 

sebagai objek tujuan wisata. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Penulis 

a. Sebagai sarana peneliti untuk mengimplementasikan teori yang telah 

didapatkan selama perkuliahan di Universitas Widya Dharma Klaten ke 

lapangan.  

b. Penelitian ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat mengetahui informasi mengenai pariwisata di daerahnya.  

b. Masyarakat dapat mengetahui bahwa daerahnya menjadi tujuan wisata.  

c. Masyarakat mampu memanfaatkan potensi pariwisata di daerahnya 

untuk memajukan ekonomi baik secara pribadi maupun untuk daerah. 
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3. Manfaat Bagi Akademi 

Manfaat Akademis dapat dijadikan referensi tambahan dalam 

melakukan penelitian yang berkaitan dimasa mendatang dan menambah 

wawasan serta ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan dunia 

pariwisata. 

4. Manfaat Bagi Pemerintah 

Bagi Pemerintah Desa dan BUMDes sebagai pengelola objek wisata 

umbul Brintik, dapat bermanfaat sebagai acuan untuk pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan dan pengembangannya selanjutnya sehingga 

pemanfaatannya optimal. 

 

  

 



97 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan hasil analisis mengenai objek wisata 

Umbul Brintik yang didasarkan pada analisis potensi dan pengembangan objek wisata 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Potensi Internal dan Potensi Eksternal objek wisata Umbul Brintik 

Analisis potensi internal terdiri daya tarik objek wisata yaitu keunikan, 

keberagaman atraksi, kebersihan lingkungan, potensi pengembangan. Objek 

wisata Umbul Brintik memiliki klasifikasi tinggi. Daya tarik yang dimilki Umbul 

Brintik adalah sebagai wisata kesehatan, airnya mengandung pH yang tinggi yaitu 

7,3 dan dipercaya dapat menyembuhkan penyakit rematik dan stroke. Objek 

wisata Umbul Brintik memiliki kuliner khas yang dijual oleh pedagang yaitu 

pecel iwak wader kali.  

Potensi eksternal terdiri dari beberapa indikator yaitu lokasi dan 

aksesibilitas, faktor pendukung, pasar dan pemasaran serta dampak yang 

ditimbulkan dari pengembangan baik lingkungan maupun ekonomi masyarakat 

sekitar umbul. Objek wisata Umbul Brintik memiliki klasifikasi sedang. Lokasi 

Objek Wisata Umbul Brintik kurang strategis, berada di tengah pemukiman, dan 

jauh dari pusat kota. Transportasi umum yang menuju ke Umbul Brintik belum 

memadai, namun bisa dengan menggunakan motor atau mobil pribadi untuk 
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langsung menuju ke objek. Jalan untuk menuju ke objek wisata mudah ditempuh. 

Sarana dan prasarana cukup dan kondisi terawat. Dengan adanya objek wisata 

dapat menambah lapangan pekerjaan, membuat masyarakat melakukan inovasi. 

Dengan dikembangkannya objek wisata umbul brintik dari yang tadinya hanya 

kolam biasa sekarang menjadi indah, terawat, membuat lingkungan sekitar 

menjadi bersih dan tertata. 

2. Usaha Pengembangan objek wisata Umbul Brintik  

Berdasarkan analisis pengembangan objek wisata, yang perlu dilakukan 

usaha penataan dan pengembangan fasilitas dan atraksi wisata di objek wisata 

Umbul Brintik, meningkatkan kualitas objek wisata maupun kualitas lingkungan 

sekitarnya. Daya tarik sebagai wisata kesehatan tetap dipertahankan kualitasnya, 

dan dikembangkan, menjaga kelestarian alam sekitar objek wisata baik dari 

keindahan, kebersihan serta kerusakan objek wisata, serta fasilitasnya.  
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B. Saran 

1. Pengembangan atraksi dengan menambah daya tarik yang berkaitan juga 

dengan terapi. 

2. Adanya fasilitas kesehatan di umbul sehingga mudah dalam mengatisipasi 

kecelakaan di Objek Wisata Umbul Brintik. 

3. Adanya fasilitas keamanan. 

4. Menambah tempat istirahat atau tempat bersantai untuk wisatawan sehingga 

tidak menjadi satu dengan pedagang. 

5. Adanya tempat atau lokasi untuk foto yang khas. 

6. Pengembangan kolam untuk anak-anak, wahana edukasi untuk anak-anak 

sekolah. 

7. Menambah kolam yang dikhususkan untuk wanita/muslimah. 

8. Meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatkan kesadaran masyarakat 

bahwa desa mereka menjadi tujuan wisata. 

9. Menambah jaringan komunikasi dan fasilitas hotspot area. 

10. Menjaga lingkungan dan fasilitas agar tetap bersih, dan dari kerusakan. 

11. Membuat gazebo-gazebo yang unik dan khas desa Malangjiwan. 

12. Menambah adanya oleh-oleh yang khas/cinderamata untuk kenang-kenangan. 

13. Peran pemerintah kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan 

pengembangan objek wisata Umbul Brintik.  
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