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ABSTRAK 

 

TRIYA NURYATI, NIM : 1312104540. Program Studi Pendidikan Geografi, 

Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Widya Dharma, Klaten, 2017. Skripsi : KAJIAN GEOGRAFIS 

TERHADAP OBJEK WISATA AIR UMBUL COKRO DESA COKRO 

KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN 2017. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 

deskripsi geografis daerah penelitian desa Cokro? (2) Bagaimanakah deskripsi 

objek wisata air Umbul Cokro? (3) Bagaimanakah kajian geografis objek wisata 

air Umbul Cokro di desa Cokro kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui deskripsi geografis daerah 

penelitian desa Cokro. (2) Mengetahui kondisi objek wisata air Umbul Cokro. (3) 

Mengetahui kajian geografis objek wisata air Umbul Cokro di desa Cokro 

kecamatan Tulung Kabupaten Klaten 

Penelitian ini dilakukan di Desa Cokro Kecamatan Tulung Kabupaten 

Klaten. Waktu penelitian yang digunakan dalam merencanakan dari bulan 

Desember 2016 – Maret 2017. Bentuk penilitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif. Sample yang digunakan bersifat Purposive 

Sampling atau sample bertujuan. Subyek penelitian ini adalah pengelola, 

pedagang, dan wisatawan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, observasi, dan analisa dokumen. Analisa data dilakukan dengan cara 

analisa kualitatif deskriptif meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Deskripsi geografis daerah 

penelitian desa Cokro meliputi : a) Secara astronomis objek wisata air Umbul 

Cokro terletak di desa Cokro Kecamatan Tulung berada diantara 07°35’40” LS - 

07°36’0” LS dan 110°37’40” BT - 110°38’40” BT. b) Altitude atau ketinggian 

tempat berada 180 m dpal. c) Memiliki tipe iklim C yaitu agak basah (nilai Q = 

54,4 %) suhu rata-rata sebesar 25,22°Celcius. d) Jumlah penduduk desa Cokro 

2089 jiwa. e) Memiliki luas tanah 81,2695 Ha. (2) Deskripsi objek wisata air 

Umbul Cokro meliputi : a) Sejarah objek wisata memiliki mata air yang 

dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat desa Cokro dan dijadikan objek wisata 

dengan membuat wahana air sejak tahun 2010. b) Kondisi fasilitas, prasarana dan 

sarana pada objek wisata air Umbul Cokro sudah cukup memadai dan cukup 

lengkap untuk wisatawan c) Potensi daya tarik objek wisata air Umbul Cokro bagi 

wisatawan meliputi: kualitas air yang jernih dan mengalir sepanjang waktu, objek 

wisata air dengan luas areal lahan 1500m² dan lengkap dengan waterboom, 

pemandangan bawah air yang indah dengan bebatuan besar dan kecil, akses yang 

mudah dijangkau dengan jalan sudah halus dan adanya petunjuk arah, harga 

terjangkau tiket masuk/HTM Rp 10.500,-. (3) Kajian  geografis terhadap 

keberadaan objek wisata air Umbul Cokro meliputi : a) Keadaan geomorfologi 

Umbul Cokro kecamatan Tulung menempati bentuk lahan kaki Vulkanik yang 

penciri munculnya umbul air di kaki Gunung Merapi sebelah timur bagian dari 

sabuk mata air (spring belt).  b) Faktor air air dalam keberadaan air tanah berasal 

dari daerah tangkapan Gunung Merapi, sehingga debitnya tetap terjaga sepanjang 



xvi 

 

masa. c) Iklim di daerah objek wisata air Umbul Cokro tergolong kondisi iklim C 

(Agak Basah) 25,22°C. d) Faktor tanah di objek wisata memiliki permeabilitas 

yang baik sehingga mempunyai kemampuan untuk menyimpan air. e) Lokasi 

objek wisata air Umbul Cokro berdekatan dengan objek wisata lain dan dekat 

dengan pasar. f) Organisasi pengelola obyek wisata terdiri dari Dinas Pariwisata 

dan pihak swasta. g) Daya Tarik utama Objek wisata adalah air yang mengalir 

sepanjang waktu dengan pemandangan alami, berenang, waterboom dan daya 

tarik tambahan yaitu adanya arung jeram. h) Fasilitas pelayanan obyek wisata 

cukup baik seperti tempat ibadah, toilet & tempat istirahat. 

 

Kata kunci: deskripsi geografis daerah penelitian desa Cokro, deskripsi objek 

wisata air Umbul Cokro, kajian geografis objek wisata 
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ABSTRACT 

 

TRIYA NURYATI, NIM: 1312104540. Geography Education Studies 

Program, Department of Education of Social Sciences, Faculty of Teacher 

Training and Education, Widya Dharma University Klaten, 2017. 

Thesis:“GEOGRAPHICAL STUDY ON TOURISM WATER UMBUL COKRO IN 

COKRO VILLAGE TULUNG DISTRICT KLATEN 2017”. 

The formulation of the problem in this research are: (1) How is the 

geographical description of research area of Cokro village? (2) How is the 

description of Umbul Cokro water tourism object? (3) How is the geographical 

study of Umbul Cokro water attraction in Cokro village, Tulung district, Klaten 

regency?  

The purpose of this research are: (1) To know the geographical 

description of research area of Cokro village. (2) Knowing the condition of water 

attractions Umbul Cokro. (3) To know geographical study of Umbul Cokro water 

attraction in Cokro village, Tulung district, Klaten regency This research was 

conducted in Cokro Village, Tulung District, Klaten Regency. The research time 

used in planning from December 2016 - March 2017. The research used 

qualitative research with descriptive method. Sample used is Purposive Sampling 

or sample aims. The subjects of this research are managers, traders, and tourists. 

While the technique of data collection is done by interview, observation, and 

document analysis. Data analysis is done by qualitative descriptive analysis 

including data reduction, data presentation, and conclusion. 

The results of the research indicate that: (1) The geographical description 

of Cokro village research area includes: a) Astronomically the water attraction of 

Umbul Cokro located in Cokro village Tulung District is between 07 ° 35'40 "LS - 

07 ° 36'0" LS and 110 ° 37'40 "BT - 110 ° 38'40" BT. b) Altitude or altitude is 180 

m dpal. c) Type C has a slightly wet type (value Q = 54.4%) average temperature 

of 25.22 ° Celsius. d) The number of villagers Cokro 2089 inhabitants. e) Has a 

land area of 81.2695 Ha. (2) Description of Umbul Cokro water attractions 

include: a) History of tourist attraction has springs utilized for the life of Cokro 

villagers and made tourist attraction by making water rides since 2010. b) 

Condition of facilities, infrastructure and facilities on water attractions Umbul 

Cokro is sufficient and complete enough for tourists c) The potential attraction of 

water attractions Umbul Cokro for tourists include: clear water quality and 

flowing all the time, water attractions with a land area of 1500m² and complete 

with waterboom, underwater scenery Beautiful with large and small rocks, access 

easy to reach with the road is smooth and there are directions, affordable price 

entrance fee / HTM Rp 10.500, -. (3) Geographical study of the existence of water 

attractions Umbul Cokro include: a) Geomorphology of Umbul Cokro Tulung 

district occupies the form of foot land volcanic that is the founder of the 

emergence of water umbul at the foot of Mount Merapi east part of the belt spring 

(spring belt). b) The water factor in the presence of groundwater comes from the 

catchment area of Mount Merapi, so that the discharge is maintained throughout 

the period. c) Climate in the area of water attractions Umbul Cokro pertained 

climatic conditions C (Somewhat Wet) 25.22 ° C. d) Soil factors in the tourist 
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attraction has a good permeability so have the ability to store water. e) Location 

of water attractions Umbul Cokro adjacent to other attractions and close to the 

market. f) Organization of tourism object management consists of Tourism 

Department and private party. g) The main attraction. The tourist attraction is the 

water that flows all the time with the natural scenery, swimming, waterboom and 

an additional attraction that is the rafting. h) Tourist service facilities are quite 

good as places of worship, toilets & rest areas. 

 

Keywords: geographical description of research area of Cokro village, 

description of water object Umbul Cokro, geographical study of tourist attraction 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam juga keanekaragaman 

kesenian dan budaya 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. Pembangunan pariwisata 

memerlukan pengembangan sumberdaya alam dan atau potensi suatu daerah, 

sehingga pembangunan pariwisata akan berhasil bila ditunjang potensi-potensi 

daerah yang ada. Potensi yang ada adalah lingkungan, sesuai pendapat 

Sumarwoto (1994: 290) menyatakan bahwa “Pariwisata tanpa lingkungan 

yang baik tidak mungkin berkembang, karena itu pengembangan pariwisata 

harus memperhatikan terjaganya mutu lingkungan”. 

Menurut pendapat Salah Wahab (1989:11) bahwa : Pariwisata menjadi 

salah satu sarana untuk memulihkan kesehatan moral seseorang dan untuk 

memantapkan kembali keseimbangan emosi seseorang, oleh karena itu tidak 

berlebihan apabila kegiatan pariwisata dapat digunakan sebagai salah satu terapi 

untuk menyembuhkan seseorang dari rasa tegang dan stress karena kesibukan 

kerja yang cukup tinggi. 
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Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan 

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

pernah di kunjungi dan ingin belajar sesuatu, menghindari udara atau musim 

yang  tidak mengenakkan, keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa 

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. 

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 bagi 

negara maupun pemerintah daerah. Selain itu diharapkan mampu mendorong 

perkembangan ekonomi, memberdayakan ekonomi masyarakat, meningkatkan 

kesempatan usaha, mendorong kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan 

pembangunan sektor lainnya, memperkenalkan produk nasional maupun produk 

lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang 

terpenting adalah menyerap tenaga kerja serta meningkatkan lapangan 

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

Pengembangan kepariwisataan tidak akan lepas dengan unsur fisik 

maupun non fisik (sosial, budaya, dan ekonomi) maka dari itu perlu 

diperhatikan peran dan unsur tersebut. Faktor geografi adalah merupakan 

faktor penting untuk pertimbangan perkembangan pariwisata. Perbedaan iklim 

merupakan salah satu faktor geografis yang mampu menumbuhkan dan 
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menimbulkan variasi lingkungan alam dan budaya, sehingga dalam 

mengembangkan kepariwisataan perlu diketahui faktor geografis lainnya yang 

dapat digunakan sebagai alternatif penentu kebijakan pembangunan pariwisata 

(Sujali, 1989). 

Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu wilayah tujuan wisata di 

Indonesia, menawarkan berbagai macam obyek wisata baik obyek wisata 

alam, budaya, maupun buatan. Salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Tengah 

yang kaya akan obyek dan daya tarik wisata tersebut adalah Kabupaten 

Klaten.  

Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang 

memiliki potensi pada sektor pariwisata. Kabupaten Klaten menawarkan 

beragam obyek wisata dengan semua potensi, keunikan, dan kelebihan yang 

dimilikinya. Saat ini berwisata sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian 

masyarakat Indonesia. Dengan berwisata maka segala penat dan kebosanan 

melalui dunia kerja maupun sekolah dapat sedikit terobati. Oleh karena itu 

pada hari libur, hari besar ataupun hari Minggu hampir dipastikan di berbagai 

lokasi tempat wisata selalu dipenuhi oleh para pengunjung.  

Pengunjung yang datang tidak hanya wisatawan dari lokal setempat 

namun juga berasal dari berbagai kota disekitarnya. Kabupaten Klaten terletak 

diantara dua pusat kebudayaan besar yaitu Kerajaan Surakarta dan Kesultanan 

Yogyakarta. Hal itu menyebabkan di Kabupaten Klaten juga masih kental 

dengan adat kebudayaan yang sampai sekarang masih banyak dilestarikan 

seperti perayaan sadran, menyebaran apeman, pemotongan kupatan, wiwitan 

sawah dan lain-lain.  
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Selain wisata alam dan wisata budaya, tempat wisata yang tak kalah 

pentingnya di Kabupaten Klaten adalah wisata religi. Wisata religi ini 

maksudnya wisata hati yang diperuntukkan masyarakat yang percaya terhadap 

suatu tempat dapat mendatangkan barokah seperti halnya tempat berupa 

makam tokoh terkenal pada masa lampau bagi beragama islam. Ada 2 makam 

yang sangat populer di Kabupaten Klaten yaitu Makam Sunan Bayat di 

Kecamatan Bayat dan Makam Ki Ageng Gribig di Jatinom. Tempat wisata 

religi lainnya bagi kaum katolik sebagai tempat sembayangan yaitu Gua 

Marganingsih di Bayat. 

Klaten juga terkenal dengan berbagai macam sumber mata airnya, 

masyarakat Klaten menyebut mata air dengan sebutan umbul yang memiliki 

arti sumber mata air. Salah satu umbul yang menjadi obyek wisata yang juga 

sangat potensial di Klaten adalah Umbul Cokro terletak di Desa Cokro 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.  

Objek wisata air Umbul Cokro ini mempunyai daya tarik tersendiri 

yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Hal tersebut dikarenakan 

objek wisata tersebut tidak hanya menyajikan potensi berupa kolam renang  

saja tetapi juga didukung oleh potensi yang lain seperti Waterboom, Arung 

Jeram (pengarung bagian alur sungai yang jeram dengan menggunakan 

wahana atau pelindung), Water Sliding (meluncur kedalam air dan mengikuti 

arus air) juga arena bermain anak dan udara yang sejuk serta mempunyai mata 

air yang masih sangat alami dan jernih.  
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Untuk fasilitas dan prasarana penunjang seperti kamar ganti dan bilas 

juga sudah tersedia di tiap sudut tempat wisata ini. Disini juga sudah terdapat 

warung – warung penjual makanan dan minuman, sehingga tidak perlu 

khawatir jika kelaparan saat sedang berada di tempat tersebut. Begitu pula 

dengan keberadaan objek wisata akan berdampak pada banyaknya pengunjung 

dan tingginya tingkat pengunjung yang datang ke objek wisata air Umbul 

Cokro tersebut.  

Adanya tinjauan geografis yang sangat berpengaruh pada keberadaan 

suatu objek wisata air Umbul Cokro. Mengingat pentingnya dalam kajian 

geografis terhadap objek wisata air Umbul Cokro yang menjadi daya tarik 

untuk dikunjungi. Peneliti tertarik untuk mencoba menganalisa dan 

mengetahui pengaruh dari beberapa kajian secara geografis meliputi geografi 

kondisi geomorfologi, faktor air, iklim, faktor tanah, lokasi, organisasi 

(pengelola) daya tarik dan fasilitas pelayanan terhadap keberadaan obyek 

wisata tersebut.  

Dari uraian diatas perlu dilakukan penelitian masalah objek wisata 

Umbul Cokro dari sudut pandang tinjauan geografis. Untuk penelitian ini 

mengambil judul “KAJIAN GEOGRAFIS TERHADAP OBJEK WISATA 

AIR UMBUL COKRO DI DESA COKRO, KECAMATAN TULUNG, 

KABUPATEN KLATEN”.  
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B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam kajian geografis terhadap 

Objek Wisata Air Umbul Cokro ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Deskripsi geografis daerah penelitian desa Cokro. 

2. Deskripsi objek wisata air Umbul Cokro. 

3. Kajian geografis objek wisata air Umbul Cokro di desa Cokro kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten. 

  

C. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan, agar pembahasan tentang kajian secara geografis tentang obyek 

wisata air Cokro lebih mendalam maka masalah dalam penelitian ini di batasi 

pada : 

1. Deskripsi geografis daerah penelitian desa Cokro. 

2. Deskripsi objek wisata air Umbul Cokro. 

3. Kajian geografis objek wisata air Umbul Cokro di desa Cokro kecamatan 

Tulung Kabupaten Klaten. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah deskripsi geografis daerah penelitian desa Cokro? 
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2. Bagaimanakah deskripsi objek wisata air Umbul Cokro? 

3. Bagaimanakah kajian geografis objek wisata air Umbul Cokro di desa 

Cokro kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan  dengan latar belakang yang dikemukakan maka tujuan 

yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui deskripsi geografis daerah penelitian desa Cokro. 

2. Mengetahui deskripsi objek wisata air Umbul Cokro. 

3. Mengetahui kajian geografis objek wisata air Umbul Cokro di desa Cokro 

kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah wawasan bagi pembaca tentang deskripsi geografis daerah 

penelitian desa Cokro. 

b. Menambah wawasan bagi pembaca tentang kondisi objek wisata air 

Umbul Cokro. 

c. Menambah wawasan bagi pembaca tentang kajian geografis objek 

wisata air Umbul Cokro di desa Cokro kecamatan Tulung Kabupaten 

Klaten. 

d. Dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian yang 

lebih mendalam. 
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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 

daya tarik wisatawan dan kajian geografis yang mempengaruhi 

keberadaan objek wisata. 

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. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan kajian geografis terhadap 

objek wisata air Umbul Cokro di Desa Cokro Kecamatan Tulung Kabupaten 

Klaten, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Deskripsi geografis daerah penelitian desa Cokro meliputi: 

a) Secara astronomis objek wisata air Umbul Cokro terletak di desa 

Cokro Kecamatan Tulung berada diantara 07°35’40” LS - 07°36’0” 

LS dan 110°37’40” BT - 110°38’40” BT 

b) Ketinggian tempat berada 180 m dpal. 

c) Memiliki tipe iklim C yaitu agak basah (nilai Q = 54,4 %) suhu rata-

rata sebesar 25,22°Celcius 

d) Jumlah penduduk desa Cokro 2089 jiwa yang terdiri dari laki-laki 

1052jiwa dan perempuan 1037jiwa.  

e) Memiliki luas tanah 81,2695 Ha. 

2. Deskripsi objek wisata air Umbul Cokro meliputi: 

a) Sejarah objek wisata air Umbul Cokro yaitu Desa Cokro awalnya 

merupakan desa yang unik karena ada sebuah mata air yang sangat 

jernih yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa Cokro dan 

mata air dijadikan objek wisata air dengan membuat wahana air sejak 
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tahun 2010 yang menarik yang dibangun oleh masyarakat Cokro serta 

dibantu oleh Dinas Pariwisata dan pihak swasta. 

b) Kondisi fasilitas, prasarana dan sarana pada objek wisata air Umbul 

Cokro meliputi : 

(1) Fasilitas penunjang antara lain terdapat warung makan, tempat 

istirahat, toilet/MCK, tempat ibadah dan panggung hiburan. 

(2) Prasarana wisata antara lain memiliki prasarana jalan yang sudah 

baik, prasarana air bersih, prasarana jaringan listrik dan jaringan 

telefon yang cukup memadai 

(3) Sarana wisata antara lain terdapat loket pembeliaan tiket masuk 

ada 3, jembatan untuk menuju kolam, kantor informasi, 5 unit 

toilet, kolam renang yang berjumlah 3, waterboom, mushola, 

tempat parkir, tempat istirahat dan warung makan. 

c) Potensi daya tarik objek wisata air Umbul Cokro bagi wisatawan 

meliputi: 

(1) Kualitas air yang jernih dan mengalir sepanjang waktu sehingga 

tidak berbahaya bagi kesehatan kulit para pengunjung yang 

berenang dikolam. 

(2) Objek wisata air dengan luas areal lahan 1500 m² dan lengkap 

dengan wahana air atau waterboom seperti prosotan yang sangat 

tinggi kira-kira 20m dan 3kolam renang 1 terletak dibawah dan 2 

terletak diatas. 
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(3) Pemandangan bawah air yang indah dengan bebatuan besar dan 

kecil yang ada di setiap dasar Umbul Cokro dan air jernih. 

(4) Akses yang mudah dijangkau dengan jalan sudah halus dan 

adanya petunjuk arah ke objek wisata air Umbul Cokro. 

(5) Harga terjangkau tiket masuk/HTM Rp 10.500,- dengan kelasnya 

wisata air yang beragam dan menikmati pemandangan bawah air 

yang jernih. 

3. Kajian geografis objek wisata air Umbul Cokro meliputi: 

a) Keadaan geomorfologi Umbul Cokro kecamatan Tulung menempati 

bentuk lahan kaki Vulkanik yang penciri munculnya umbul air di kaki 

Gunung Merapi merupakan bagian dari sabuk mata air (spring belt) 

Gunung Merapi. 

b) Faktor air dalam keberadaan air tanah berasal dari daerah tangkapan 

Gunung Merapi, sehingga potensi air tanah di daerah ini cukup besar 

mengingat kondisi geografinya yang mendukung terbentuknya mata 

air yang muncul sampai saat ini debitnya tetap terjaga sepanjang 

masa. Dalam pariwisata air berperan untuk menciptakan ketertarikan 

wisatawan yang berkunjung ke objek wisata baik digunakan untuk 

keperluaan fasilitas wisata maupun sebagai sarana prasarana 

pendukung objek wisata. 

c) Iklim di daerah objek wisata air Umbul Cokro tergolong kondisi iklim 

C (Agak Basah) mempunyai suhu rata-rata sebesar 25,22°C cocok 

untuk kegiatan pariwisata terutama wisata alam. 
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d) Faktor tanah di objek wisata air Umbul Cokro jenis tanah regosol 

terdapat di daerah kaki vulkanik Gunung Merapi yang berada didekat 

Sungai Pusur, tanahnya memiliki permeabilitas baik sehingga 

mempunyai kemampuan untuk menyimpan air. 

e) Lokasi objek wisata air Umbul Cokro berdekatan dengan objek wisata 

lain dan dekat dengan pasar sewaktu membeli oleh-oleh. Selain itu 

tidak kendala bagi si pengunjung untuk mencapai objek wisata dengan 

jalan yang sudah beraspal dan dilengkapi dengan petunjuk arah ke 

objek wisata air Umbul Cokro. 

f) Organisasi pengelola objek wisata terdiri dari Dinas Pariwisata dan 

pihak swasta masih kurang profesional dalam bidangnya. 

g) Daya tarik utama Objek wisata adalah air yang mengalir sepanjang 

waktu dengan pemandangan alami, berenang, adanya waterboom dan 

daya tarik tambahan yaitu adanya arung jeram yang dikelolah oleh 

masyarakat Cokro. 

h) Fasilitas Pelayanan di dalam obyek wisata sudah cukup baik seperti 

tempat ibadah, toilet dan tempat istirahat, tetapi ada tempat-tempat 

yang kurang dimanfaatkan baik pengelola maupun untuk oleh 

pedagang untuk pengunjung. 
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B. Saran 

Untuk menciptakan iklim wisata yang baik yang dapat menarik 

wisatawan berkunjung serta mempromosikan objek wisata agar menjadi 

objek wisata unggulan tidak terlepas dari peranan faktor geografis. Dari 

uraian di atas dapat di ketahui bahwa dalam objek wisata air Umbul Cokro 

perlu memperhatikan berbagai hal antara lain: 

1. Mengadakan pelatihan tentang kepariwisataan dan menajemennya bagi 

pengelola. 

2. Memperbaiki serta menggunakan fasillitas-fasilitas yang sudah ada 

diarea objek wisata secara lebih baik untuk menambah daya tarik objek 

wisata serta memanfaatkan potensi objek wisata tersebut. 

3. Perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat 

menambah daya tarik wisata serta dapat memberikan bantuan dana bagi 

pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur pariwisata seperti 

pembangunan, pemberian petunjuk arah yang lebih banyak dari kota 

sampai ke tempat objek wisata. 

4. Diharapkan pihak pengelola objek wisata mengajak masyarakat lebih 

berani untuk membuka usaha sauvenir. Karena wisatawan yang datang 

ke suatu objek wisata selain dengan tujuan untuk mengunjungi dan 

menikmati keindahan objek wisata juga akan membeli sauvenir sebagai 

kenang-kenangan. Hal ini secara tidak langsung akan mempromosikan 

objek wisata Umbul Cokro. 
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5. Diharapkan pihak pengelola dan dinas pariwisata bisa membuat daya 

tarik lagi bagi wisatawan misalnya permainan air berupa musik atau 

suara dalam air dengan bantuan bambu ataupun membuat grojokan yang 

masih zaman dulu mengingat zaman dulu. 

6. Diharapkan pihak pengelola untuk menjaga dan memperhatikan lagi 

kelestarian mata air dengan lebih baik untuk lingkungan maupun untuk 

kebutuhan sehari-hari 
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