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BAB 1 

Pendahuluan 

1.1. LATAR BELAKANG 

Secara geografis Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur 

Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 

655,56 km2. Di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo. Di sebelah 

selatan berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). 

Di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah Istimewa 

Yogyakarta) serta Kabupaten Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan 

kabupaten Boyolali. Kabupaten klaten terbagi menjadi 26 kecamatan. Klaten menjadi 

potensial untuk bidang pariwisata dikarenakan di kabupaten klaten memiliki banyak 

sekali wisata, seperti wisata alam, wisata umbul, wisata sejarah, dan masih banyak 

wisata lainnya. Semakin banyak nya wisata-wisata baru membuat peningkatan 

pengunjung wisatawan di daerah klaten seperti tabel di bawah 

PENGUNJUNG OBYEK WISATA DI KABUPATEN KLATEN 

TAHUN 2009-2015 (ORANG) 

      

TAHUN 

KOLAM RENANG 

PEMANCINGAN 

CANDI 

PURBAKALA MAKAM 

PEMANDANGAN 

ALAM LAINNYA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

            

2015 8,897 2,586 155,155 114,523 75,550 

2014 83,499 3,667 165,796 6,250 62,200 

2013 73,968 965 130,452 36,121 15,150 

2012 101,909 615 129,481 37,170 55,832 

2011 112,598 394 119,039 34,562 135,100 

2010 134,629 387 104,563 49,486 58,500 

2009 111,455 449 77,419 67,141 0 

            

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 

  Berdasarkan data dari badan pusat statistic kabupaten klaten pengunjung 

obyek wisata tahun 2009 – 2015, pada obyek tertentu mengalami peningkatan 

jumlah pengunjung maupun terdapat penurunan pengunjung pada beberapa wisata 

di Klaten. 



3 
 

Klaten memiliki banyak julukan seperti, kota berseri, nagari seriboe oemboel, 

dan kota penangkaran burung nasional. Salah satu julukan yang dapat menjadi 

image yang cocok dengan klaten adalah klaten nagari seriboe oemboel. Julukan ini 

bukan semata mata diberikan kepada klaten. Klaten merupakan kota dengan tanah 

yang memiliki potensi sumber air yang banyak laksana sebuah mutiara. Hal ini dapat 

dilihat dari kota klaten merupakan lokasi agriculture seperti terdapat perkebunan 

tebu, lahan tembakau, pabrik gula, dan masih banyak lagi. Kondisi tanah di klaten ini 

yang didukung sumber air yang melimpah menjadikan klaten menjadi lokasi 

penanaman bunga melati pada masa pemerintahan kasunanan Surakarta. 

Dipercayai bahwa terbentuknya nama kota klaten dari sejarah Kyai dan Nyai Melathi.  

Umbul atau Sumber mata air adalah air yang keluar dari tanah dengan 

sendirinya ke permukaan tanah. Air yang berasal dari tanah hampir tidak dipengaruhi 

oleh musim serta kualitas dan kuantitas air masih sama dengan keadaan ketika 

berada di dalam tanah. 

Klaten memiliki potensi wisata umbul yang sangat besar. Klaten memiliki 

sumber mata air sebanyak 206 buah yang tersebar di beberapa kecamatan. Dari 206 

sumber mata air, 5% diantaranya mati atau tidak ada air dikarenakan kurangnya 

perawatan. 206 sumber mata air atau umbul ini dimanfaatkan untuk pertanian, 

perikanan, PDAM, Air Minum Warga, dan wisata. 

Banyaknya jumlah wisata, menjadi daya tarik wisatawan dan bisa menjadi 

identitas dari kabupaten klaten. Salah satunya adalah umbul menjadi identitas 

kabupaten klaten sebagai kota umbul untuk menjadi pembeda dan daya saing 

dengan wilayah lain. Hal ini dapat membuat pandangan masyarakat mengenai klaten 

menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan pariwisata melalui promosi yang 

baik dan memberikan image yang baik kepada Klaten. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang ditemukan oleh penulis, dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimana membangun city branding kabupaten klaten sebagai kota umbul ? 

1.2.2. Apa saja potensi yang dimiliki oleh umbul di kabupaten klaten sehingga dapat 

membantu dalam menciptakan citra kabupaten klaten ? 

1.2.3. Desain apa yang efektif untuk pendukung city branding , sehingga dapat 

membangun citra kabupaten klaten sebagai kota umbul? 
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1.3. TUJUAN DAN MANFAAT 

1.3.1. Tujuan 

Tujuan dari melakukan city branding kabupaten klaten adalah untuk membuat 

sebuah Image mengenai kabupaten klaten sebagai kota umbul. 

1.3.2. Manfaat 

1.3.2.1. Diri Sendiri 

Menambah wawasan penulis mengenai tempat wisata serta memberikan 

pengalaman kepada peneliti untuk melakukan city branding pada sebuah 

wilayah. 

1.3.2.2. Intitusi 

Mendapatkan data untuk metode pembelajaran mengenai city branding 

untuk perkembangan perkuliahan DKV dan berguna bagi perancangan-

perancangan lain yang memiliki kesamaan tentang branding. 

1.3.2.3. Masyarakat 

Mempekernalakan masyarakat mengenai identitas klaten sebagai kota 

umbul.  

1.4. PEMBATASAN MASALAH 

Mengingat permasalahan yang dapat dikembangkan dan supaya penelitian 

ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam  maka penulis memberikan batasan 

variable penelitian yang berkaitan dengan city branding Kabupaten Klaten dan 

permasalahan yang dapat diselesaikan secara komunikasi visual. Dengan target 

audience antara usia 20-30 tahun SES B – SES C yang berdomisili di sekitar 

kabupaten Klaten terkhusus  jawa tengah. Wilayah yang dituju adalah masyarakat di 

luar klaten, dengan pembatasan desain menekankan pada menunjukan sisi klaten 

sebagai kota umbul sehingga dapat membuat image kota umbul. Pendekatan target 

yang dituju adalah target primer. 

1.5. METODE PERANCANGAN 

1.5.1. User Research 

1.5.1.1. Target 

Usia : 

Usia Target Primer : 20 – 30 tahun 

Berdasarkan riset melalui angket usia rata-rata antara umur 20 tahun hingga 

30 tahun.  

Usia Target Sekunder : 10 – 40 tahun ( Bisa Lebih ) 

SES : B – C ( Bisa Lebih ) 

Berdasarkan riset melalui angket dan observasi, pekerjaan target adalah 

pelajar dan pengusaha / karyawan.  
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Status Target 

Target primer yang dituju adalah usia 20 -30 tahun, wistawan yang berada di 

luar dan di dalam kawasan kabupaten klaten terkhusus bagi wisatawan 

domisili jawa tengah. Sedangkan target sekunder yang dituju adalah usia 20- 

40 tahun yaitu masyarakat klaten dan warga diluar klaten (wisatawan 

domestik maupun macanegara). 

1.5.1.2. Psikografis 

Secara Psikografis, target audience adalah remaja - dewasa yang suka 

berwisata terlebih wisata yang memiliki nuansa alam. Bagaimana cara target 

mendapatkan informasi dengan mudah secara verbal dan visual. 

 

1.5.2. Insight / Findings 

Berdasarkan data yang telah didapat,umbul di klaten menjadi salah satu 

faktor kehidupan di kabupaten klaten. Umbul di gunakan diberbagai sector seperti 

pertanian, perikanan, maupun wisata. Untuk memperkenalkan citra baru terhadap 

kabupaten klaten sebagai kota umbul.  

1. Kabupaten klaten banyak memiliki umbul sehingga dapat berpotensi sebagai 

identitas untuk kabupaten klaten serta menjadi benang merah terbentuknya 

klaten. 

2. Perancangan strategi komunikasi visual dalam pembentukan city branding 

kabupaten klaten sebagai kota umbul. 

3. Memberikan identitas baru klaten yang meliputi karakteristik klaten. 

1.5.3. Background Research 

1.5.3.1. Metode Pengumpulan Data  

1.5.3.1.1. Angket 

Angket adalah pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadi atau hal-

hal yang bersifat informatif. 

Penggunaan angket dalam pengumpulan data kedepannya untuk 

membantu mencari informasi-informasi yang akan di perlukan dalam 

perancangan ini. Angket disebarkan kepada audience berusia 20-30 

tahun dengan SES B-SES C di Jawa Tengah. 

Angket dirasa tepat dikarenakan dapat mengetahui mengenai 

pendapat audience yang kemungkinan tidak dapat disampaikan 

secara langsung. 
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1.5.3.1.2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab. 

Melakukan wawancara orang-orang untuk memperoleh data yang 

pasti mengenai kondisi umbul sebagai dasar dalam perancangan city 

branding dan mengenai perkembangan pariwisata di kabupaten 

klaten.  

Wawancara ini akan dilakukan pada Dinas Badan Pekerjaan Umum 

Bidang Sumber Daya Air dan Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Klaten. 

1.5.3.1.3. Observasi 

Observasi adalah proses yang kompleks, proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis maupun psikhologis. Hal yang terpenting 

dalam observasi adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Melakukan observasi mendalam di sekitar wisata umbul dan wisata 

lain  dalam bentuk foto maupun video untuk memperoleh data yang 

dapat membantu perancangan. Serta mengamati perilaku konsumen 

atau target audience mengenai. 

Observasi dirasa tepat, dikarenakan peneliti secara langsung melihat 

kondisi dari kabupaten klaten dan melihat interaksi target audience 

yang dapat berguna dalam perancangan. 

1.5.3.1.4. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah mempelajari buku refrensi dam hasil penelitian 

sebelumnya yang sejenis, untuk mendapatkan landasan teori 

mengenai masalah yang akan diteliti. 

Studi Literatur melalui buku, jurnal maupun artikel yang berhubungan 

dengan perancangan ini untuk membantu peneliti dalam 

melaksanakan perancangan. 

1.5.3.2. Initial Concept 

Berdasarkan riset dan penjelasan di atas, target adalah wisatawan usia 20 – 

30 tahun yang memiliki pekerjaan sebagai pelajar, mahasiswa, karyawan / PNS. 

Umbul menjadi city branding kabupaten klaten, banyaknyak umbul di kabupaten 

klaten dimanfaatkan untuk kehidupan di kabupaten klaten dan wisata. Umbul dapat 

menjadi bagian dari klaten dikarenakan umbul di klaten memiliki jumlah yang 

banyak dan memiliki bagian sejarah pembentukan kota klaten. Kota Klaten memiliki 

berbagai julukan seperti kota berseri, kota penangkaran burung nasional, serta 

nagari seriboe oemboel. 
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Solusi yang peneliti sarankan untuk melakukan city branding kepada 

kabupaten klaten untuk memberikan identitas klaten, sehingga kedepannya dapat 

membantu meningkatkan kegiatan kabupaten klaten. 

1.6. SKEMA PERANCANGAN 

 

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir 

1.7. TINJAUAN PUSTAKA 

1.7.1. Rina Wulansari (Fakultas Geografis, UMS, 2012) dengan judul  Analisis Potensi 

Obyek Wisata Mata Air ( Umbul ) Dalam Rangka Pengembangan Wisata Di 

Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten. Pada Jurnal ini, membahas potensi umbul 

yang ada di kecamatan tulung yaitu umbul manten pelen, umbul doyo, umbul nilo 

dan umbul ingas (OMAC) sebgai pengembangan wisata. Jurnal ini membantu 

peneliti dalam langkah-langkah untuk mencari potensi yang dimiliki oleh masing-

masing umbul. 

 

1.7.2. Eko Nur Fatmawati, Emmelia Nadira Satiti, Hapsari Wahyuningsih (Dosen Sekolah 

Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta, 2015)  dengan judul Pengembangan Potensi 
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Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok 

Kabupaten Klaten. Pada jurnal ini, membahas untuk meningkatkan potensi dari desa 

ponggok, pada desa ponggok terdapat beberapa umbul yaitu umbul ponggok, umbul 

besuki, dan umbul sigedang. Penggunaan jurnal ini sebagai penambahan informasi 

tentang potensi yang dimiliki oleh umbul di kecamatan ponggok. Jurnal ini nantinya 

akan sebagai pembanding untuk penelitian tentang potensi yang akan di lakukan 

oleh peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


