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BAB I

PENDAHULUAN


Latar Belakang dan Permasalahan

Indonesia sebagai salah satu dari negara yang sedang berkembang mencari cara untuk meningkatkan pemasukan devisa negara dengan menempuh pembangunan industri pariwisata dengan lebih memantapkan dan menaruh perhatian yang lebih mendalam menyangkut pariwisata. Berbagai kebijakan ditempuh salah satunya melalui Tap No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara menempatkan industri pariwisata pada urutan keenam setelah pertanian, industri, pertambangan, energi dan prasarana. Ketetapan MPR ini dalam hal pariwisata berisi perlunya peningkatan dan perluasan untuk meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja dan memperkenalkan kebudayaan sehingga memerlukan langkah-langkah yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan terpadu dan pembinaan serta pengembangan pariwisata dalam negeri lebih ditujukan kepada pengenalan budaya bangsa dan tanah air.Tap MPR No IV/MPR/1978 Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Nyoman S. Pendit. Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), hlm.10.  
Nusantara ini memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata. Ini dapat dilihat dari indahnya berbagai macam pemandangan alam, kebudayaan dan sejarah bangsa, festival dan upacara-upacara yang unik, berbagai macam seni lukis dan kerajinan tangan, dan banyaknya tempat yang sangat menarik para wisatawan sepanjang tahun.Oka A. Yoeti, Tours And Travel Management (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hlm. 1.

	Perkembangan kepariwisataan di Indonesia pun mengalami kemajuan yang cukup pesat seperti negara-negara berkembang lainnya di dunia. Pemerintah sekarang sedang menggalakan pariwisata menjadi komoditi yang ditawarkan pada wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Penggalakan pariwisata Indonesia sebenarnya telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1989 yaitu dengan menetapkannya tahun 1991 sebagai Tahun Kunjungan Indonesia atau Visit Indonesia Year 1991 (VIY).Fadjria Novari Manan dkk, Pariwisata dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Lombok Barat (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 2

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang wajar karena pariwisata merupakan proses globalisasi yang masuk ke Indonesia secara simultan. Sejak awal disadari bahwa kegiatan pariwisata harus dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.I Gusti Ngurah Bagus, Hubungan Pariwisata dengan Budaya di Indonesia, Prospek dan Masalahnya.
  Sektor pariwisata, terutama pariwisata internasional termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor pembangunan ekonomi.Selo Soemardjan, Pariwisata dan Kebudayaan dalam Prisma No.1 Tahun III Februari 1974, hlm. 56.  
Industri pariwisata dalam dekade terakhir ini banyak mendapatkan perhatian khusus dari beberapa negara berkembang karena mempunyai sumbangan dan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pemasukan pendapatan dari wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Pendapatan daerah dapat meningkat dengan adanya arus kunjungan wisatawan domestik, demikian juga dengan adanya kunjungan para wisatawan mancanegara yang secara kuantitatif ikut memberikan sumbangan devisa negara yang tidak sedikit sehingga banyak negara yang berlomba meningkatkan kualitas industri pariwisata untuk menarik perhatian para wisatawan domestik maupun mancanegara. Peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yakni segi ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan). Ketiga segi tersebut tidak saja berlaku bagi wisatawan asing, tetapi juga untuk wisatawan domestik.Hari Hartono, Perkembangan Pariwisata, Kesempatan Kerja dan Permasalahannya. PRISMA Th. III No. 2 (Feb, 1974) hlm. 45 dalam James J. Spillane. Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya (Yogyakarta: Kanisius, 1993) hlm. 54
 Jadi bisa disimpulkan bahwa pariwisata adalah sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan tujuan utama dari pengembangan pariwisata ialah untuk mendapatkan keuntungan dalam hal perekonomian, khususnya, bagi masyarakat maupun daerah (negara).I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri, Sosiologi Pariwisata (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 31.  
Daerah pedesaan di Jawa Tengah merupakan wilayah yang memiliki potensi alam yang besar, akan tetapi potensi yang besar itu hanya sebagian kecil yang telah dikembangkan menjadi aktivitas perekonomian. Penduduk pedesaan di Jawa Tengah lebih banyak tertuju pada sektor primer yang menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat kepada alam. Yang dimaksud dengan alam adalah alam fisik, fauna, dan floranya. Selain itu, meskipun ketiga atraksi tersebut memiliki peranan yang saling terkait, namun dapat dipastikan salah satu ada yang lebih menonjol dari ketiga atraksi tersebut. Banyak alasan mengapa alam memiliki daya tarik yang cukup dalam bagi wisatawan, antara lain:
	Banyak wisatawan tertarik oleh kegiatan-kegiatan di alam terbuka.

Adanya kegiatan pariwisata jangka pendek, misalnya pada akhir pekan atau dalam masa liburan sehingga orang dapat mengadakan perjalanan sekedar untuk melihat pemandangan, suasana pedesaan atau kehidupan di luar kota.
Wisatawan seringkali mencari ketenangan di tengah alam yang iklimnya nyaman, suasananya tenteram, pemandangannya bagus dan terbuka luas, sehingga mereka dapat beristirahat beberapa hari untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya.
Ada juga wisatawan yang menyukai tempat-tempat tertentu dan setiap kali ada kesempatan untuk berlibur, mereka mengunjungi tempat-tempat tersebut untuk beristirahat.
Alam sering menjadi bahan studi untuk wisatawan budaya, misalnya dalam widya wisata dengan mengunjungi cagar alam.R.G. Soekadijo, Anatomi Pariwisata Sebagai Systemic Linkage (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 52.
	
Kegiatan pariwisata berkenaan dengan usaha memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh kesenangan. Kesenangan itu dinikmati berkat adanya jasa yang diberikan oleh pihak tertentu. Dengan demikian, industri pariwisata merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dibidang kepariwisataan yang produknya berupa jasa-jasa (services) untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara comfortable (menyenangkan), privacy (betah karena tidak terganggu) dan security (terjamin keamanan pribadi).M.J Prajogo “ Pengantar Pariwisata Indonesia” dalam Oemar Hamalik, Travel & Tour: Asas –Metode -Teknik (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 23. 
Menurut Robert MacIntos motivasi mengapa orang melakukan perjalanan wisata disebabkan oleh 4 hal, yaitu:
Physical Motivatons.
Orang-orang perjalanan tujuannya untuk mengembalikan keadaan fisik yang sudah lelah karena bekerja keras, perlu istirahat dan bersantai, melakukan kegiatan olah raga, agar sekembali dari perjalanan wisata bias bergairah kembali saat masuk kerja.
Cultural Motivations.
Orang yang tergerak hatinya untuk melakukan perjalanan wisata disebabkan ingin melihat dan menyaksikan tingkat kemajuan kebudayaan suatu bangsa, baik dimasa lalu maupun apa yang sudah dicapai pada masa sekarang, menyaksikan adat-istiadat dan kebiasaan hidupnya yang berbeda dengan bangsa lainnya.
Interpersonal Motivations.
Disini, orang-orang ingin melakukan perjalanan wisata karena adanya dorongan untuk mengunjungi sanak keluarga yang sudah lama tidak bertemu atau ingin mencari teman yang sudah lama tidak bertemu.
Status dan Prestige Motivations.
Perjalanan wisata yang dilakukan seakan memberikan petunjuk mengenai statusnya yang lebih tinggi daripada orang lain, atau menunjukkan bahwa semakin sering seseorang bepergian di dalam maupun di luar negeri, maka prestisenya akan naik.Oka A. Yoeti, op.cit., hlm. 2.

Bisnis terbesar dunia dan fokus utama hampir seluruh kebijakan perdagangan nasional adalah industri pariwisata. Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan, disamping itu pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan dan transportasi.Salah Wahab, Manajemen Kepariwisataan Terjemahan Frans Gromang, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976), hlm. 5.  Pariwisata menjadi “industri payung” yang mencakup penerbangan, hotel, restauran, museum, perseewaan mobil, agen perjalanan dan segala sesuatu yang menjual barang dan jasa kepada pariwisata.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Di Daerah Jawa Tengah (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), hlm. 2.
 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979, tanggal 13 Agustus 1979, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan objek wisata adalah perwujudan dari tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Atraksi wisata dapat diartikan sebagai objek wisata yang dinamis (bergerak), meliputi kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk diadalamnya upacara-upacara tradisional, kesenian, permainan rakyat, sampai dengan industri kerajinan rakyat.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Budaya Daerah Sulawesi Selatan (Jakakrta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 30.
 
Jawa Tengah bersama Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menempatkan diri sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang paling digemari setelah Pulau Bali. Dalam pengembangan kepariwisataan, daerah Jawa Tengah dibagi menjadi empat wilayah wisata yang mencerminkan identitas Jawa Tengah, yaitu:
	Kawasan Merapi-Merbabu.
	Kawasan Demak-Kudus-Jepara-Rembang.

Kawasan Jawa Tengah Bagian Barat-Utara (Pekalongan-Tegal).
Kawasan Jawa Tengah Bagian Barat-Selatan (Cilacap-Banyumas).Himpunan Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 No. 88 Jilid III, diterbitkan oleh Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
	
Pengembangan sub sektor  wisata di Kabupaten Boyolali memiliki prospek yang cukup baik dan dapat diandalkan untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan pembangunan di sektor lainnya. Boyolali adalah Kabupaten yang termasuk dalam Sub Daerah Tujuan Wisata (Sub DTW) – A di Jawa Tengah yaitu terletak di kaki sebelah timur gunung Merapi dan Merbabu, sehingga memiliki pemandangan serta keadaan alam yang indah dan sejuk. Kota Boyolali berjarak sekitar 25 km dari kota Budaya Surakarta (Solo) dan  merupakan bagian kawasan wisata SSB (Solo – Selo – Borobudur). Selain itu Boyolali termasuk kedalam kawasan wisata Subosukawonosraten (Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri - Sragen – Klaten) yang memiliki slogan Solo The Spirit Of Java. Kabupaten Boyolali dikenal khalayak dengan sebutan kota susu memiliki motto pembangunan “BOYOLALI TERSENYUM” adalah singkatan dari Boyolali Tertib, Elok, Rapi, Sehat, Nyaman untuk Masyarakat.Buklet Informasi Wisata Kabupaten Boyolali, diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. 
Pemerintah Kabupaten Boyolali mulai membangun obyek wisata Umbul Tlatar pada tahun 1980-an. Air yang bersih dan jernih menjadi daya tarik kawasan ini. Umbul Tlatar terletak di Desa Kebonbimo termasuk dalam wilayah Kecamatan Boyolali berada 4 km ke arah utara kota Boyolali adalah obyek wisata air berupa kolam renang alam yang berasal dari mata air di tengah derasnya aliran sungai Pepe yang dipergunakan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk yang berada di daerah Kebonbimo dan sekitarnya. Mata air ini berupa sumber mata air dari Gunung Merbabu. Tahun 1984 tahapan pembenahan objek wisata dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Renovasi yang dikerjakan antara lain pembangunan fisik, seperti pembangunan talud. Pada tahun yang sama, Umbul Tlatar mulai diperkenalkan sebagai objek wisata secara umum. Perkembangan objek wisata Umbul Tlatar tidak terlepas dari peran serta dari pihak-pihak yang memanfaatkan Umbul Tlatar secara langsung seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Perikanan serta pihak swasta, dalam hal ini para pengusaha. Munculnya sarana-sarana wisata dan rekreasi pendukung berupa kolam-kolam pemancingan yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Paguyuban Rumah Pemancingan Ikan Umbul Tlatar Desa Kebonbimo membuat Kawasan Objek Wisata Umbul Tlatar semakin ramai dikunjungi dan berpengaruh terhadap masyarakat yang dikunjungi untuk dapat meningkatkan interaksi sosial dan perekonomian.
Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta telah meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan dari satu daerah ke daerah lain dalam bentuk kunjungan wisata, maka akan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar obyek yang dikunjungi. Kunjungan wisatawan akan merangsang interaksi sosial dengan penduduk di sekitar tempat wisata dan merangsang tanggapan masyarakat sekitarnya sesuai dengan kemampuan mereka dalam beradaptasi baik di bidang perekonomian, kemasyarakatan maupun kebudayaan mereka.
Bertolak dari latar belakang di atas, maka  penulis mengungkap pokok permasalahan dari adanya objek wisata Umbul Tlatar di Desa Kebonbimo dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu:
	 Bagaimana perkembangan objek wisata Umbul Tlatar di Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali tahun 1984-2002 ? 

Faktor apa saja yang mendukung perkembangan objek wisata Umbul Tlatar di Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali ? 
	Bagaimanakah pengaruh yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial dan  ekonomi masyarakat Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali tahun 1984-2002?


Ruang Lingkup
Dalam pembahasan sebuah karya ilmiah sangat diperlukan ruang lingkup mengingat permasalahan yang ada di masyarakat cukup banyak, sehingga  dibatasi  sesuai dengan topik yang diangkat guna mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam pembahasan permasalahan dan membantu agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas.Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 28.
 Ruang lingkup ini bertujuan supaya lebih memfokuskan suatu permasalahan dan mempermudah dalam menganalisanya. Menurut Kuntowijoyo, topik sebaiknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedua syarat subyektif dan obyektif itu sangat penting karena orang akan bekerja dengan baik jika ia senang dan mampu.Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang, 2001), hlm. 92.

Penulisan skripsi ini dibatasi dalam tiga ruang lingkup, yaitu ruang lingkup spasial, temporal, dan keilmuan. Setiap penelitian dan penulisan sejarah dituntut menentukan batasan-batasan topik yang dibahas agar diperoleh kejelasan pemahaman. Batasan-batasan yang dimaksud supaya lebih praktis dan memiliki kemungkinan untuk dikaji secara empiris dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), hlm. 10.

Pertama, ruang lingkup spasial mencakup daerah atau lokasi tertentu. Penelitian ini mengambil lokasi Desa Kebonbimo. Dipilihnya Desa Kebonbimo sebagai daerah penelitian karena adanya obyek wisata Umbul Tlatar. Umbul Tlatar merupakan pemandian alam yang muncul ke permukaan dalam bentuk mata air yang terletak tidak jauh dari kota Boyolali. Tempat ini memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh tempat pemandian alam lainnya. Keunikannya, kolam mata air yang muncul ditengah aliran sungai. Objek ini kemudian dikelola menjadi kolam-kolam pemandian berikut kolam pancing, tempat budidaya ikan, dan fasilitas-fasilitas penunjang sarana obyek wisata, seperti taman wisata air (waterpark), rumah makan, serta kios cinderamata (souvenirs store) itu, setiap tahun dijadikan tempat melaksanakan upacara Padusan yang dilaksanakan dua hari menjelang puasa Ramadhan, tepatnya tanggal 29 dan 30 Ruwah. Sejalan perkembangan jaman, acara padusan ini bukan saja sebagai ekspresi penyucian lahir dan batin, namun telah menjadi ritus budaya yang menjadi aset dan mampu menarik wisatawan berkunjung ke Tlatar.Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, Site Plan dan Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar  Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, (Boyolali: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali, 1995).
 Usaha penggalian potensi Umbul Tlatar yang terletak di Desa Kebonbimo ini telah memberikan corak perubahan taraf hidup penduduk yang mengalami peningkatan.  Seiring dengan berkembangnya obyek wisata Pemandian Umbul Tlatar, perubahan-perubahan dibidang sosial-ekonomi yang terjadi menarik untuk dibahas. Penulisan skripsi ini bersifat sejarah lokal karena penulisan tingkat lokal dalam sejarah adalah penulisan kisah masa lalu dari kelompok masyarakat yang berada pada tempat atau geografis terbatas.Taufik Abdullah, op.cit.,hlm. 15.
  
Kedua, ruang lingkup temporal yaitu tinjauan dari penulisan skripsi yang dibatasi dengan kerangka waktu tertentu.Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 76.
 Adanya jangka waktu memberikan kemungkinan untuk melihat perkembangan supaya diperoleh uraian yang cukup jelas.Sartono Kartodirdjo, Lembaran Sejarah (Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, UGM, 1970), hlm. 39.
  Penulis memilih ruang lingkup temporal antara tahun 1984-2002. Pembatasan waktu penelitian dimulai tahun 1984, karena pada waktu tersebut Umbul Tlatar mulai dikembangkan sebagai tempat rekreasi berupa kolam pemandian untuk umum dan dikelola secara sederhana oleh Badan Pengelola dan masyarakat dengan diadakannya renovasi pembenahan lokasi pertama kalinya oleh Pemerintah Kabupaten. Seiring berkembangnya objek wisata, pemerintah kabupaten mulai menarik retribusi resmi pada tahun 1991 dan tercatat sebanyak 16.732 orang pengunjung.Biro Pusat Statistik, Boyolali Dalam Angka Tahun 1994. Pada tahun 2000, keadaan negara mulai mengalami perubahan seiring terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Keadaan ini berdampak terhadap kelangsungan objek wisata Umbul Tlatar dan juga terhadap  pemasukan para penjual jasa objek wisata lainnya. Krisis yang terjadi pada tahun 1998 membuat pariwisata mengalami lesu dan terjadi penurunan jumlah pengunjung sebanyak 14.706 orang. Keadaan ini mulai membaik dengan kembalinya pengunjung ke Tlatar dan puncak tertinggi dari kunjungan adalah tahun 2002 sebanyak 167.958 orang atau mengalami peningkatan sebanyak 77.000 orang dari tahun sebelumnya. Ketiga, ruang lingkup keilmuan yang penulis pilih sesuai dengan bidang keilmuan sejarah ekonomi dengan berkonsentrasi terhadap perkembangan kawasan wisata Umbul Tlatar yang membawa perubahan positif dan negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi Desa Kebonbimo. Sejarah sosial-ekonomi adalah sejarah yang mengkaji perkembangan sosial-ekonomi dengan menguraikan gejala-gejala yang terdapat di sekitar permasalahan sosial-ekonomi masa lalu dan masa kini.Winardi, Pengantar Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 50.
 Penulis berharap karya ini bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat yang ingin mengetahui awl mula objek wisata Umbul Tlatar.

Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah telaah yang dilakukan terhadap beberapa pustaka atau sumber yang berguna untuk mendukung proses penulisan skripsi ini. Telaah pustaka memiliki kegunaan yang sangat penting dalam penelitian karena memiliki beberapa fungsi diantaranya; memperdalam masalah yang hendak diteliti, menegaskan kerangka konseptual yang akan dijadikan landasan pemikiran, dan mempertajam konsep yang digunakan supaya memudahkan dalam merumuskan hipotesa. 
Buku pertama adalah Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya karya  James J. Spillane.James J. Spillane, Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987).
  Buku ini membahas mengenai sejarah pariwisata pada awalnya sampai akhirnya berkembang dan diartikan secara umum sebagai perjalanan wisata. Perkembangan industri pariwisata memunculkan banyak pengaruh, terutama pengaruh ekonomi dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Relevansi buku dengan skripsi ini adalah dari bidang kajiannya mengenai dunia pariwisata serta objek wisata yang disertai prediksi terhadap perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi. 
Pustaka kedua adalah Peran Pariwisata Dalam Pembangunan oleh Suzanna Ratih Sari. Suzanna Ratih Sari, Peran Pariwisata Dalam Pembangunan (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003).
 Pustaka ini menceritakan tentang peranan pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk mendapatkan penghasilan non migas. Disamping perolehan devisa, juga menciptakan dan memperluas lapangan usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pelestarian lingkungan hidup, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa bangsa dan mendorong perkembangan daerah. Kelebihan buku ini adalah dalam pembahasan mengenai dampak multiguna dari pariwisata. Industri wisata tidak hanya memunculkan peranan yang baik dalam kelangsungan hidup masyarakat, tetapi sekaligus memunculkan dampak yang kurang baik, khususnya dalam hal pelestarian alam dan pencemaran lingkungan yang dibahas secara rinci. 
Karya ketiga merupakan  karangan I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri berjudul Sosiologi Pariwisata.I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri, op.cit.
  Buku ini membahas tentang pariwisata dengan penekanan aspek sosiologis, yaitu memberikan kejelasan bahwa pariwisata bukan saja menyangkut permasalahan ekonomi saja namun saling berkaitan erat dengan aspek yang ditimbulkan, termasuk aspek sosial, budaya, lingkungan, politik, dan keamanan. Bahkan pariwisata sudah menjadi sebuah prime-mover dalam perubahan sosial-budaya di berbagai daerah. 
Buku keempat adalah Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Budaya Daerah Sumatra Barat yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai Nilai Budaya Sumatra Barat.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai Nilai Budaya Sumatra Barat, Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Budaya Daerah Sumatra Barat, 1991.
 Buku ini menyinggung mengenai perkembangan pariwisata yang berpengaruh terhadap sosial budaya masyarakat. Adanya objek wisata budaya dan wisata alam tampak dampak yang ditimbulkan oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung, diantaranya dampak terhadap kesenian, sistem teknologi tradisional, perilaku masyarakat setempat, dan kehidupan beragama. 
Pustaka kelima berjudul Dampak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Objek Wisata Candi Prambanan merupakan Laporan Hasil Penelitian Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.Hastuti Purwani, et.al., Laporan Hasil Penelitian Tentang Dampak Ekonomi, Sosial dan Budaya Objek Wisata Candi Prambanan (Semarang: FISIP UNDIP, 1996). Sektor pariwisata berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi, meningkatnya kemakmuran, berubahnya gaya hidup, serta meningkatnya waktu libur atau waktu luang. Banyaknya potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah modal potensial untuk menarik wisatawan. Keberadaan Taman Wisata Candi Prambanan (TWCP) yang disertai dengan pembangunan fisik menimbulkan dampak sosial terhadap penduduk lokal, baik dampak terhadap sosial ekonomi maupun sosial budaya. Dampak sosial ekonomi yang terangkum dalam laporan hasil penelitian ini memudahkan penulis dalam menganalisa perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Kebonbimo terhadap keberadaan objek wisata Umbul Tlatar.  Perbedaan pustaka ini dengan skripsi penulis adalah dari segi narasi, batasan tema, ruang lingkup temporal dan penulisan. Dalam pustaka ini fokus terhadap akibat yang ditimbulkan oleh adanya objek wisata Candi Prambanan, baik dampak positif dan negatif tanpa ada pembatasan temporal sehingga bersifat meluas. Pembatasan tema yang digunakan oleh penulis adalah objek wisata Umbul Tlatar telah membawa perubahan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Batasan tema yang digunakan ini   diharapkan dalam karya penulis tidak keluar dan meluas dari batasan yang sudah ditetapkan. Ruang lingkup temporal yang penulis kaji yaitu tahun tahun 1984-2002 dengan batasan waktu tersebut dapat diketahui pengaruh yang ditimbulkan dari adanya kawasan wisata Tlatar bagi masyarakat setempat yaitu masyarakat Desa Kebonbimo. Karya penulis atau skripsi ini termasuk tulisan ilmiah yang mempunyai aturan-aturan penulisan tertentu. Aturan-aturan itu meliputi tata cara penulisan atau pengetikan, ukuran kertas, pemakaian huruf 
standar, kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar serta penggunaan kaidah ilmiah atau akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.Tim Jurusan Sejarah, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Strata – 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, (Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Diponegoro Fakultas Sastra, 1995), hlm. 1. 

Kerangka Teoritis dan Pendekatan
Dalam usaha untuk mengarahkan skripsi ini supaya tidak menyimpang dari sasaran dan memudahkan pemahaman, maka diperlukan penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan.
Dalam skripsi yang berjudul Perkembangan Obyek Wisata Umbul Tlatar dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali Tahun 1984-2002, penulis menerapkan pendekatan ilmu sosial dan ekonomi. Beberapa konsep sosiologi digunakan untuk menganalisa data, antara lain konsep perkembangan dan dampak yang berkaitan dengan masalah skripsi yang dibahas. 
Pendekatan ekonomi banyak digunakan untuk menganalisa permasalahan yang merupakan bagian dari sejarah sosial ekonomi, misalnya perekonomian dalam peranannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial ekonomi merupakan kehidupan sosial yang dipengaruhi adanya faktor-faktor ekonomi dan harus dicukupi supaya orang dapat hidup dan melangsungkan kehidupan.Rusian H. Prawira, Ekonomi Sumber Daya (Bandung: Alumni, 1980) hlm. 7.
 Ekonomi dalam tulisan ini disorot karena permasalahan yang diangkat merupakan bagian dari sejarah sosial ekonomi yang menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Fenomena ekonomi dalam pariwisata merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Secara makro dijelaskan perkembangan pariwisata memberikan dampak positif yang meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar daerah tujuan wisata,  meningkatkan pendapatan daerah setempat serta munculnya pedagang asongan di sekitar obyek wisata dan meningkatkan permintaan  hasil daerah seperti yang diungkapkan oleh A. Hari Karyono.Hari Karyono, Kepariwisataan (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 10.

G. Kartasapoetra mengidentifikasikan perkembangan dengan istilah pembangunan, yaitu sebagai urutan dari berbagai perubahan secara sistematis yang mencakup tentang perubahan tertentu.G. Kartasapoetra, Kamus Sosiologi (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 36.
  Perkembangan diartikan sebagai proses menuju kearah yang lebih baik, sedangkan definisi kata berkembang mempunyai arti yang lebih besar dan lebih maju apabila dibandingkan dengan kondisi saat ini.Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 44.
  Dengan demikian perkembangan dapat dikategorikan sebagai perubahan yang direncanakan (perubahan berencana). Soerjono Soekanto memandang bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pola tingkah laku individu, orientasi dan peranannya dalam kehidupan sehari- hari.Soerjono Soekanto, Sosiologi Ruang Lingkup dan Aplikasinya (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), hlm. 100.
 Dalam penulisan skripsi ini sosiologi berguna untuk melihat persoalan yang muncul dengan adanya kawasan  wisata Umbul Tlatar sebagai akibat dari dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap masyarakat di sekitar kawasan wisata Umbul Tlatar yaitu Desa Kebonbimo. Umbul Tlatar menyokong kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya, terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan taraf hidup dan pendapatan di Desa Kebonbimo. Menurut Ankie M.M Hoogvelt istilah perkembangan mencakup pertumbuhan tertentu dalam gambaran pembaharuan.Ankie M.M Hoogvelt, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang (Jakarta: CV. Rajawali, 1995), hlm. 5-6.
  Jadi perkembangan berkaitan dengan istilah pertumbuhan (growth) dan perubahan (change). Istilah perkembangan menerangkan perubahan dalam arti pertumbuhan. Perkembangan seringkali membawa perubahan-perubahan demikian pula perubahan mengakibatkan terjadinya perkembangan. Kadang kala yang terjadi adalah berkembang dan berubah.M. Suprihadi Satrosupono dkk, Desa Kota (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 64.
  
Kawasan wisata Umbul Tlatar terletak di Dukuh Tlatar Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali. Dengan jarak 4 km dari kota, objek wisata utama berupa kolam pemandian alam yang berbentuk mata air di tengah aliran sungai ini dapat dikunjungi. Pemandian ini dahulu pernah mendapat kunjungan dari Sri Paduka Susuhunan Paku Buwana X. Pemandian umbul ini adalah pemandian untuk keluarga. Kawasan ini berkembang pesat seiring dengan bertambahnya sarana-sarana pendukung objek wisata. Nuansa pesona alam dengan hamparan latar belakang budaya desa dan air yang melimpah, serta budidaya dan kolam pemancingan ikan air tawar yang dapat dipancing, kemudian dijadikan hidangan yang lezat dan  dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga di atas rumah-rumah apung yang dipergunakan sebagai tempat melepaskan penat.
Pengertian pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik orang maupun benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaruh perkembangan kawasan  wisata Umbul Tlatar terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat setempat karena keberadaan sebuah tempat wisata secara tidak langsung merubah pola hidup masyarakat yang tinggal disekitar objek tersebut. 

Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode sejarah kritis, yaitu menguji serta menganalisa rekaman dan peninggalan masa lalu. Metode penulisan kritis terdiri dari empat tahapan yang harus dilaksanakan,yaitu:


Heuristik
Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah pengumpulan sumber sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh melalui dokumen atau arsip-arsip, berupa surat-surat keputusan. Sumber primer untuk penulisan skripsi ini diperoleh dari berbagai tempat, seperti Perpustakaan Wilayah Tingkat I Jawa Tengah, Perpustakaan Fakultas Sastra UNDIP, Perpustakaan Pusat UNDIP, Kantor Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, Perpustakaan Wilayah Kabupaten Boyolali, Kantor Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Kantor Kecamatan Boyolali, berupa dokumen-dokumen dan arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sumber sekunder adalah sumber yang berguna sebagai sumber tambahan untuk melengkapi data selain sumber primer, seperti buku-buku penunjang yang memiliki relevansi dengan penulisan yang dibuat. Selain buku-buku penunjang, ada pula sumber lisan. Sumber lisan diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan orang-orang yang dianggap mengerti mengenai perkembangan objek wisata Umbul Tlatar dari masa awal hanya terdapat kolam pemandian saja sampai berkembang memiliki sarana objek wisata yang cukup banyak dan memberikan dampak sosial-ekonomi penduduk desa setempat, seperti pegawai kantor pemerintahan setempat, pengelola objek dan sarana wisata, penduduk setempat, atau sumber lisan lain yang berkaitan. Sumber lisan merupakan sumber non-tertulis yang harus digunakan sebagai pelengkap atau data penunjang dalam penulisan sejarah.
Kritik 
Kritik sumber adalah tahap pengujian terhadap sumber sejarah yang diperoleh. Ada dua macam kritik, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern dilakukan untuk pengujian kredibillitas sumber, berupa pernyataan-pernyataan yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan kritik ekstern berguna untuk menguji otentisitas atau keaslian sebuah sumber dokumen, yang meliputi faktor fisik dokumen atau tanda pengesahan. 
Interpretasi
Usaha untuk memahami fakta sejarah, memilih fakta yang digunakan dan menyusun atau merangkai fakta tersebut berdasarkan kronologi peristiwa yang saling memiliki keterkaitan guna mencari hubungan sebab-akibat. Tahap ini diperlukan adanya imajinasi dari penulis yang diperlukan untuk menerangkan gambaran kejadian secara utuh dengan fakta yang telah disintesakan.
Historiografi
Tahap ini yaitu melakukan penulisan kembali rangkaian fakta secara ilmiah terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh dengan bahasa yang baik, sehingga dapat dipahami oleh pembaca.Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975), hlm. 60-70. Dengan demikian perkembangan yang terjadi pada masyarakat Desa Kebonbimo dapat dituangkan secara kronologis.

Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima bab, sebagai berikut:
Bab I membahas tentang pendahuluan yang di dalamnya terdapat uraian pokok mengenai latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka konseptual dan pendekatan, metodologi penelitian dan penggunaan sumber, serta sistematika penulisan.
Bab II berisi sekilas tentang Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali sebagai lokasi objek wisata Pemandian Umbul Tlatar, yang mencakup letak wilayah Desa Kebonbimo, meliputi kondisi geografis, demografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya.
Bab III dibahas mengenai perkembangan Kawasan wisata Umbul Tlatar tahun 1984-2002 mencakup perkembangan objek wisata Umbul Tlatar pada awal  pengelolaan yang masih sederhana oleh masyarakat setempat dengan hanya fasilitas dua kolam pada tahun 1968 dan tahun 1985 mulai resmi masuk dalam pengelolaan Dinas Pariwisata Kabupaten Boyolali hingga tahun 2002, serta faktor pendukung kemajuan dan kendala yang dihadapi objek wisata Pemandian Umbul Tlatar.
Bab IV pengaruh obyek wisata Pemandian Umbul Tlatar terhadap Perkembangan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali tahun 1984-2002. Pengaruh terhadap bidang Ekonomi yaitu penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan pengaruh terhadap bidang Sosial berupa perubahan taraf hidup. 
Bab V atau bab terakhir merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berupa simpulan.


