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1. Pendahuluan 

 

Adanya keinginan untuk melakukan perjalanan telah menjadi kebutuhan setiap 

individu maupun kelompok. Disisi lain, kebutuhan akan melakukan perjalanan dilandasi 

oleh keinginan untuk menikmati akan keunikan serta keindahan sebuah kawasan 

pariwisata maupun aktifitas pariwisata yang ada di daerah tersebut. Ketika pariwisata 

menjadi semakin penting bagi masyarakat di seluruh dunia, kebutuhan untuk  

mengembangkan pariwisata berkelanjutan menjadi perhatian utama [14].  

Sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata, maka  objek wisata di 

Kabupaten Halmahera Utara perlu dimaksimalkan melalui pengembangan kawasan 

yang mengacu pada strategi dan priortias pengembangan. Potensi pariwisata di 

Halmahera Utara sangat beragam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Halmahera Utara memiliki sembilan objek wisata binaan dengan jenis wisata bervariasi, 

yaitu : talaga paca; pantai kupa-kupa; pantai kumo; tanjung kakara; pantai tagalaya; 

pantai luari; air panas mamuya; talaga biru; dan tanjung duma. Jenis wisata yang paling 

diminati oleh wisatawan domestik dan mancanegara ialah wisata pantai dan wisata 

bahari di daerah kepulauan.  

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu model pengambil 

keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif 

dan kuantitatif, serta mampu memperhitungkan validasi sampai kepada batas toleransi 

inkonsistensi. Metode AHP dikembangkan oleh T.L.Saaty pada saat mengerjakan 

proyek penelitian di US Arms Control and Disarmament Agency [2]. kemudahan serta 

kemampuan AHP dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks, menjadikannya 

populer sehingga metode ini telah digunakan oleh berbagai bidang di seluruh dunia. Hal 

ini memberikan argumentasi bahwa AHP dapat digunakan untuk menganalisis prioritas 

pengembangan pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan analisis prioritas pengembangan pariwisata di daerah kepulauan Kabupaten 

Halmahera Utara berbasis Analytical Hierarchy Process. Adapun Studi Kasus 9 

(sembilan) objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Halmahera Utara. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian Terdahulu  

Penelitian menggunakan metode Analytical Hiearchy Process telah banyak 

digunakan sebelumnya. Penelitiannya yang berjudul “Perancangan dan Implementasi 

Sistem Pendukung Keputusan (Studi Kasus : Sumba Barat Daya)” secara khusus 

membahas permasalahan tentang bagaimana merancang sebuah sistem pendukung 

keputusan untuk kelayakan pengembangan objek wisata di Kabupaten Sumba Barat. 

Dalam perancangan sistem, digunakan metode prototyping agar sesuai dengan 

kebutuhan user. Terdapat 4 (empat) kriteria yang digunakan dalam proses komputasi 

AHP, yakni : Keunikan; Jarak; Sarana; dan Prasarana. hasil dari perhitungan AHP yaitu 

nilai Overall Composite Weight terbesar terdapat pada objek wisata pantai Marosi. 
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Perancangan sistem dalam penelitian tersebut, sangat membantu proses pengambilan 

keputusan oleh pengambil kebijakan dan mempermudah user dalam melakukan 

perhitungan untuk menyeleksi objek wisata yang layak dikembangkan [10]. Adapun 

penelitian tentang “Decision Support System Feasibility of Resort in Poso District used 

360 Deggre Method” yang secara khusus membahas bagaimana merancang dan 

membangun sistem pendukung keputusan kelayakan objek wisata Kabupaten Poso yang 

digunakan untuk menentukan pengembangan objek wisata di Kabupaten Poso. Metode 

yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah metode 360 derajat.  Aspek penilaian 

kelayakan objek wisata yang dilibatkan dalam penelitian tersebut ialah Nilai Budaya,  

Nilai Fisik, Produk Pariwisata, Pengalaman, dan Akomodasi. Pilihan jawaban terbagi 

menjadi lima bagian yakni : Sangat Tinggi Sekali (STS), Tinggi Sekali (TS), Rendah 

(R), Sedang (S), dan Sangat Sedikit (SS). Proses penilaian melibatkan beberapa pihak 

yakni : Pemerintah, Ketua Adat, Masyarakat dan Wisatawan. Hasil perancangan sistem 

tersebut, mampu menjawab kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaten Poso dalam 

menentukan kelayakan objek wisata dan mampu mengurangi subjektifias dalam 

melakukan penilaian objek wisata sehingga menjadi lebih objektif [16]. Berdasarkan 

paparan diatas, maka penelitian ini lebih menekankan pada aspek keamanan, 

akomodasi, aksesibilitas dan jumlah wisatawan yang berkunjung. Adapun dasar 

pengambilan kriteria ini, didasarkan pada kondisi dan kebutuhan di daerah kawasan 

wisata. Dari sisi objek penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten 

Halmahera Utara, hal ini membedakan dengan kedua penelitian terdahulu. 

 

Pariwisata  

Pariwisata merupakan konsep yang multidimensional layaknya pengertian 

wisatawan. Tak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para 

praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai [13]. Kriteria yang dipakai dalam menentukan pilihan prioritas pengembangan 

objek wisata, yakni : daya tarik, potensi pasar, kadar hubungan atu aksesibilitas, kondisi 

sekitar kawasan, pengelolaan dan pelayanan kepada pengunjung, iklim, akomodasi, 

sarana dan prasarana penunjang lainnya, ketersediaan air bersih, hubungan dengan 

objek wisata lainnya, keamanan, daya dukung kawasan, pengaturan pengunjung, 

pemasaran, dan pangsa pasar [12]. Pertama, yaitu daya tarik, daya tarik dapat 

digolongkan menjadi lima jenis yaitu wisata darat atau hutan, aspek-aspek penilaiannya 

meliputi keindahan alam, keunikan sumber daya alam, banyaknya jenis sumber daya 

alam yang menarik, keutuhan sumber daya alam, kepekaan sumber daya alam atau 

tingkat kerusakannya, jenis kegiatan wisata alam atau kesempatan rekreasi, kebersihan 

lokasi, dan situasi keamanan kawasan wisata. Kedua, yaitu taman laut, aspek-aspek 

penilaiannya meliputi keindahan alam, keanekaragaman ekosistem, keunikan dan 

keindahan alam bawah laut, keutuhan potensi, kejernihan air, banyaknya lokasi yang 

mempunyai kedalaman sama, keindahan dan kenyamanan pantai, dan kebersihan. 

Ketiga, yaitu pantai, unsur-unsur daya tarik wisata pantai yang tidak merupakan 

kesatuan dengan objek atau lokasi taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya 

dan taman buru. Aspek-aspek penilaiannya meliputi keindahan pantai, keselamatan atau 
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keamanan pantai, jenis dan warna pasir, variasi kegiatan, kebersihan, lebar pantai 

(diukur waktu surut terendah) dan kenyamanan. Keempat, yaitu danau, aspek-aspek 

daya tarik danau meliputi keindahan danau, kenyamanan, keselamatan, stabilitas air 

sepanjang tahun, kebersihan lingkungan, variasi kegiatan di danau, variasi kegiatan di 

lingkungan danau, dan kekhasan lingkungan danau. Kelima, yaitu gua alam, aspek-

aspek daya tarik gua alam meliputi keunikan dan kelangkaan, keaslian, keindahan atau 

keragaman, keutuhan tata lingkungan, dan kepekaan [12]. 

Potensi pasar ditinjau dari berhasil tidaknya pemanfaatan suatu objek tergantung 

pada tinggi rendahnya potensi pasar [17].Unsur-unsur kriteria potensi pasar meliputi 

jumlah penduduk disetiap propinsi dimana objek wisata berada dibandingkan dengan 

kepadatan penduduk, dan tingkat kebutuhan wisata. Aksesibilitas merupakan faktor 

yang sangat penting dalam mendorong potensi pasar. Unsur-unsur kriteria aksesibilitas 

meliputi kondisi dan jarak jalan darat dari ibukota propinsi, pintu gerbang udara 

international atau domestik, waktu tempuh dari ibukota propinsi, frekuensi kendaraan 

dari pusat informasi ke lokasi wisata. Kondisi sekitar kawasan yaitu kondisi daerah 

dalam radius dua kilometer dari batas luar objek wisata. Aspek-aspek penilaiannya 

meliputi tata ruang wilayah objek, tingkat pengangguran, mata pencaharian penduduk, 

ruang gerak pengunjung atau intenf use dalam hektar, pendidikan masyarakat sekitar, 

tingkat kesuburan tanah, sumber daya alam, tanggapan masyarakat terhadap 

pengembangan objek wisata alam [11]. Pengelolaan dan pelayanan kepada pengunjung 

ialah mengenai kepuasan pengunjung dan pelestarian obek wisata. Unsur-unsur kriteria 

pengelolaan dan pelayanan pengunjung meliputi pengelolaan pengunjung, kemampuan 

berbahasa, pelayanan pengunjung. Iklim atau kondisi alam yang berhubungan dengan 

cuaca, iklim yang baik dapat mempengaruhi jumlah wisatawan yang mengunjungi objek 

wisata tersebut. Unsur-unsur kriteria iklim meliputi pengaruh iklim terhadap lama 

waktu kunjungan, suhu udara pada musim kemarau, jumlah bulan kering rata-rata 

pertahun, kelembaban rata-rata per tahun.Akomodasi merupakan salah satu faktor yang 

diperlukan dalamkegiatan wisata. Jarak tempat akomodasi dalam radius 5-15 km dari 

objek wisata. Unsur-unsur kriteria antar lain jumlah kamar yang berada pada radius 5-

15 km dari objek wisata. Sarana dan prasarana penunuang lainnya merupakan 

penunjang kenayamanan wisatawan selain sarana dan prasarana utama contohnya 

mushola, toilet, dll. Aspek-aspek penilaian sarana dan prasarana antara lain kelengkapan 

sarana dn prasarana penunjang. Ketersediaan air bersih merupakan faktor utama dalam 

pengelolaan dan pelayanan pengunjung. Air tidak harus berasal dari dalam lokasi tetapi 

bisa dari luar, seperti adanya Perusahan Daerah Air Minum (PDAM). Unsur-unsur 

kriteria ketersediaan air bersih meliputi volume air, jarak air bersih dari objek wisata, 

dapat tidaknya air dialirkan ke objek wisata, kelayakan dikonsumsi dan ketersediaan. 

Hubungan dengan objek wisata disektiar atau keberadaan objek wisata lain di sektiar 

objek wisata yang akan dikembangkan merupakan penunjang dalam pengembangan 

objek wisata. Adanya objek sejenis dalam radius 50 km dari objek wisata yang dinilai 

berpengaruh terhadap aspek penilaian. Unsur kriteria hubungan dengan objek wisata di 

sekitar adalah adanya objek lain baik sejenis atau tidak sejenis dalam radius 50 km dari 

lokasi. Keamanan merupakan unsur yang menentukan potensi pasar. Aspek-aspek 

penilaian dalam kriteria keamanan meliputi keamanan pengunjung, kebakaran, 
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penebangan liar dan perambahan. Daya dukung kawasan berkaitan dengan keutuhan 

atau kelestarian kawasan. Aspek-aspek penilaian kriteria daya dukung kawasan meliputi 

jumlah pengunjung, kepekaan tanah terhadap erosi, kemiringan lahan, jenis kegiatan, 

luas unit zona atau blok pemanfaatan [8]. Pengaturan pengunjung berhubungan dengan 

dampak positif atau negatif terhadap kenyamanan, keserasian dan aktivitas pengunjung. 

Aspek-aspek penilaian pengaturan pengunjung meliputi pembatasan pengunjung, 

distribusi pengunjung, pemusatan kegiatan pengunjung, lama tinggal, dan musim 

kunjungan. Pemasaran berkaitan dengan jumlah kunjungan. Aspek-aspek penilaian 

pemasaran meliputi tarif atau harga, produk wisata atau variasi, serta sarana 

penyampaian informasi dan promosi. Pangsa pasar, keadaan pengunjung sebagai pangsa 

pasar perlu diperhatikan untuk kelangsungan kegiatan pariwisata. Aspek-aspek 

penilaian pangsa pasar meliputi asal pengunjung, tingkat pendidikan, dan mata 

pencaharian [12].  

 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Prosesawal AHP, masalah disusun dalam bentuk struktur hirarki yang didalamnya 

terdapat tujuan, kriteria, sub kriteria, dan alternatif.  

 
Gambar 1 Generic Hierarchy Structure 

 

Evaluasi subjektif dikonversi kedalam bentuk numerical value kemudian 

diproses dalam bentuk perankingan alternatif dalam skala numerik. Hirarki melibatkan 

hubungan antara elemendari satu level ke level dibawahnya, yakni setiap elemen 

berkaitan satu dengan yang lainnya [15]. Hal ini berarti bahwa, akar permasalahan 

dalam struktur hirarki merupakan tujuan atau objek yang akan dipelajari dan dianalisa. 

Sedangkan leaf nodes dalam struktur hirarki tersebut merupakan alternative yang akan 

dibandingkan. Adapun diantara kedua level tersebut terdapat beragam kriteria dan sub 

kriteria. Data yang telah dikumpulkan oleh para ahli atau pengambil keputusan 

berkaitan dengan permasalahan dalam struktur hirarki, dideskripsikan dalam bentuk 

quantitative melalui proses Comparative Judgement. Para ahli dapat memberikan 

tingkatan pada matriks perbandingan berpasangan yaitu sama penting, sedikit lebih 

penting, penting, sangat penting, dan mutlak penting. 

 

 
 

Gambar 2 Gradation scale for quantitative comparison of alternatives 
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Pembobotan nilai derajat kepentingan dilakukan seperti pada (Tabel 1). nilai 1 

bermakna “sama penting”, nilai 3 bermakna “cukup penting”, nilai 5 bermakna 

“penting”, nilai 7 bermakna “sangat penting”, dan nilai 9 bermakna “absolut penting”. 

Seperti halnya pada (Gambar 2) terdapat tanda “X” pada kolom “sangat penting” yang 

menunjukan bahwa B sangat penting dari A [1]. 

 
Tabel 1 Tabel Skala dari Pairwise Comparison 

 

 
 

Pairwise comparison merupakan kelanjutan dari comparative judgment. Bobot 

perbandingan antar elemen disesuaikan dengan skala penilaian seperti pada (Gambar 1) 

dan dimasukan ke dalam tabel formulasi matriks pendapat seperti pada gambar dibawah 

ini. 
 

Tabel 2 Tabel Formulasi Matriks Pendapat 

 
Metode perbandingan berpasangan diperkenalkan oleh Fechner pada tahun 1860 

dan dikembangkan oleh Thurstone pada tahun 1927 [9]. Berdasarkan perbandingan 

berpasangan, Satty mengusulkan analitik hirarki proses (AHP) sebagai metode untuk 

multi-kriteria pengambilan keputusan. Hal ini memberkan cara terbaik untuk 

menyelesaikan masalah umum dalam hirarki dengan sub-masalah sehingga lebih mudah 

untuk mengevaluasi. Dalam metode perbandingan berpasangan, kriteria dan alternatif 

disajikan dalam bentuk berpasangan, berdasarkan satu atau lebih pengamat atau penilai 

(misalnya para ahli atau pengambil keputusan). Hal ini diperlukan untuk mengevaluasi 

setiap alternatif berdasarkan bobot kriteria secara keseluruhan [15]. Nilai eigen 

diperoleh dari hasil penjumlahan jumlah kriteria dengan bobot penilaian pada matriks 

perbandingan berpasangan. Kemudian Setiap bobot yang dimasukan dalam matriks 
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pariwise comparison dinormalisasi atau disintesis agar dapat diperoleh Priority 

Vector.Untuk mencari nilai eigen dapat digunakan  rumus dibawah ini :  

 
 

Untuk menguji nilai konsistensi dapat digunakan rumus seperti dibawah ini : 

 

a. Menghitung Lamda max (λmax) dengan rumus :  

b. Menghitung Consistency Index (CI) dengan rumus :  

c. Menghitung Consistency Ratio (CR) dengan rumus:  

 
Tabel 3 Tabel Random Inconsistency Index (RI) untuk n = 1,2,...15  

 

 
 

Tabel Rasio konsistensi (Ratio Consistency) merupakan nilai yang berasal dari 

tabel acak, nilai tersebut disesuaikan dengan jumlah kriteria, dan dijumlahkan hingga 

memperoleh nilai rasio konsistensi. Tahap ini merupakan evaluasi nilai konsistensi, jika 

nilai rasio konsistensi  < 10%, maka nilai matriks perbandingan berpasangan pada  

kriteria yang diberikan konsisten dan jika nilai rasio konsistensi > 10%  maka nilai 

matriks perbandingan berpasangan pada kriteria yang diberikan tidak konsisten. Tahap 

Overall Composite Weight (OCW) merupakan akhir dari sintesa metode Analytical 

Hierarchy Process. Hasil Overall Composite Weight inilah dapat ditarik kesimpulan 

untuk pengambilan keputusan. Nilai OCW menunjukan peringkat kebutuhan. Semakin 

besar nilai OCW berarti tingkat kebutuhannya semakin tinggi, begitupun sebaliknya. 

Nilai OCW diperoleh dari hasil perkalian Priority Vector disetiap kriteria dengan 

Priority Vector (weight) dan Pairwise Comparison utama. 

 

3. Metode Penelitian 

Proses Penelitian ini terbagi menjadi empat tahap, yaitu : (1) tahap persiapan dan 

pengumpulan data, (2) tahap perancangan struktur hirarki, (3) tahap perhitungan atau 

komputasi AHP (4) tahap pembuatan laporan hasil penelitian.  Tahapan penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Tahapan Penelitian 

 

Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data 

Persiapan penelitian diawali dengan mengkaji pustaka sebagai acuan penelitian 

dan perancangan kerangka penelitian tentang analisis prioritas pengembangan 

pariwisata di daerah kepulauan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. 

Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer 

menggunakan teknik observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di 9 (sembilan) 

objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara yakni : Pulau 

Kumo,;Pulau Kakara; Pulau Tagalaya; Pantai Kupa-Kupa; Pantai Luari; Talaga Paca; 

Air Panas Mamuya; Talaga Biru; Talaga Duma. Wawancara dilakukan kepada 

pengambil keputusan dalam hal ini Bapak Theo Sosebeko S.Ilkom., selaku Kepala 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara. Tujuan pengumpulan 

data tersebut ialah untuk memperoleh data dan informasi akurat dalam menentukan 

prioritas pengembangan objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Halmahera Utara. Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk disesuaikan dengan 

keadaan sebenarnya. Data sekunder yang dikumpulkan ialah data Badan Pusat Statistik 

(BPS) yang disesuaikan dengan letak objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Halmahera Utara, yakni : kecamatan Tobelo dalam angka, data BPS, 

kecamatan Galela dalam angka, data BPS kecamatan Galela Barat dalam angka, data 

BPS kecamatan Tobelo Selatan dalam angka, dan data BPS Tobelo Utara dalam angka. 

Adapun data tambahan seperti : data Jumlah Kunjungan wisatawan di objek wisata 

binaan Kabupaten Halmahera Utara; data Profil Dinas Perikanan dan Kelautan; data 

Profil Dinas Kesehatan; dan data perkebunan Dinas Pertanian, merupakan data 

penunjang kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian terletak di 5 (lima) kecamatan yaitu kecamatan Tobelo, 

kecamatan Galela, kecamatan Galela Barat, kecamatan Tobelo Selatan, kecamatan 
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Tobelo Utara. Terdapat 3 (tiga) objek wisata  yang terletak di kecamatan Tobelo, yakni : 

Tanjung Kumo; Tanjung Kakara; dan Pantai Tagalaya. Terdapat 2 (dua) objek wisata 

yang terletak di kecamatan Galela, yakni : Air Panas Mamuya; dan Talaga Biru. 

Terdapat 1 (satu) objek wisata di kecamatan Galela Barat, yakni : Tanjung Duma. 

Terdapat 2 (dua) objek wisata di Tobelo Selatan, yakni : Talaga Paca; dan Pantai Kupa-

kupa. Terdapat 1 (satu) objek wisata di kecamatan Tobelo Utara, yaitu : Pantai Luari.  

 

4. Pembahasan dan Analisis 

Tahap Perancangan Struktur Hirarki 

Tahap ini merupakan tahap pemecahan masalah dalam bentuk struktur hirarki, 

Penelitian ini secara khusus melibatkan 9 (sembilan) objek wisata binaan sebagai 

alternatif dan 4 (kriteria) yang menjadi pertimbangan penentuan prioritas 

pengembangan objek wisata. Alternatif yang dimaksud ialah Pulau Kumo (A1), Pulau 

Kakara (A2), Pulau Tagalaya (A3), Pantai Kupa-Kupa (A4), Pantai Luari (A5), Talaga 

Paca (A6), Air Panas Mamuya (A7), Talaga Biru (A8), Talaga Duma (A9). kriteria 

keamanan (C1), akomodasi (C2), aksesibilitas (C3), dan jumlah wisatawan yang 

berkunjung (C4). Berikut ini adalah struktur hirarki dalam menganalisis prioritas 

pengembangan objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayan Halmahera Utara, 

berserta penjelasan pemilihan kriteria sesuai dengan hasil pengumpulan data dalam 

penelitian ini. 

 

 
 

Gambar 4 Struktur hirarki pengembangan objek wisata binaan 

 

Gambar 4. Menunjukan bahwa 9 (sembilan) objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Halmahera Utara dengan mempertimbangkan kriteria keamanan, 

akomodasi, aksesibilitas dan jumlah wisatawan yang berkunjung menggunakan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP), dapat ditentukan prioritas pengembangan objek 

wisata.  kriteria yang dipakai dalam menentukan pilihan prioritas pengembangan objek 

wisata, yakni : daya tarik, potensi pasar, kadar hubungan atu aksesibilitas, kondisi 

sekitar kawasan, pengelolaan dan pelayanan kepada pengunjung, iklim, akomodasi, 

sarana dan prasarana penunjang lainnya, ketersediaan air bersih, hubungan dengan 

objek wisata lainnya, keamanan, daya dukung kawasan, pengaturan pengunjung, 

pemasaran, dan pangsa pasar [12]. Dalam penelitian ini, parameter yang digunakan 
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dalam proses analisis disesuaikan dengan kondisi Daerah Halmahera Utara. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat digunakan 4 (empat) kriteria utama 

yang menjadi pertimbangan untuk menentukan prioritas pengembangan pariwisata di 

daerah kepulauan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yakni : 

kriteria kemaanan, kriteria akomodasi, kriteria aksesibilitas, dan kriteria jumlah 

wisatawan yang berkunjung di setiap objek wisata binaaan. 

kriteria keamanan 

Keamanan merupakan faktor yang sangat penting dalam pariwisata. Halmahera 

Utara pada tanggal 27 Desember 1999 mengalami konflik yang mengakibatkan 

kerusakan berbagai fasilitas publik, hal tersebut merupakan pengalaman yang buruk dan 

traumatik bagi masyarakat sekitar, sehingga faktor keamanan menjadi hal yang sangat 

sensitif. Hasil wawancara bersama Bapak Theo Sosebeko S.Ilkom., selaku Kepala 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, dikatakan bahwa 

“tanpa keamanan segala aktivitas akan terhambat, wisatawan akan merasa tidak aman 

dan semakin tinggi hambatan bagi wisatawan untuk berkunjung, dengan demikian 

keamanan menjadi aspek yang sangat penting dibandingkan dengan lainnya, selanjutnya 

akomodasi dan aksesibilitas adalah penunjang pariwisata. Adapun minat berkunjung 

dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan di setiap objek wisata”(07-01-2014/ 

14:16:26). Faktor keamanan terkait kesehatan juga memiliki pengaruh terhadap, 

motivasi berkunjung wisatawan. Keamanan tidak hanya ditinjau berdasarkan banyaknya 

kejahatan di sekitar kawasan objek wisata, juga dapat ditinjau berdasarkan banyaknya 

penderita penyakit, sehingga diperlukan fokus pengembangan pariwisata. Disisi lain, 

keamanan yang dipengaruhi oleh iklim juga harus dipertimbangkan.  Dengan demikian, 

sarana dan petugas keamanan serta sarana dan petugas kesehatan dapat ditingkatkan 

untuk mencegah dan meminimalisir tingkat kejahatan dan banyaknya penderita penyakit 

yang berpotensi menular terhadap wisatawan ketika berkunjung ke objek wisata Binaan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara. Adapun pertimbangan lainnya 

terkait kondisi iklim di Halmahera Utara disesuaikan dengan waktu berkunjung 

wisatawan. Keamanan terkait cuaca atau iklim sangat penting untuk dipertimbangkan, 

terkait dengan tinggi gelombang di perairan sekitar objek wisata daerah kepulauan yang 

berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan di laut,  ketika wisatwan ingin berkunjung 

ke objek wisata di daerah kepulauan. Meskipun iklim tidak dapat diprediksi secara 

pasti, Halmahera Utara diketahui sebagai daerah beriklim Panas dan Lembab dan waktu 

berkunjung yang paling tepat ialah pada bulan Mei sampai dengan September. 

 

Gambar 5 Faktor yang mempengaruhi Keamanan 
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Gambar 5. Menunjukan bahwa Kriteria Keamanan yang digunakan dalam 

menentukan prioritas pengembangan objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Halmahera Utara mempertimbangkan banyaknya kejahatan, iklim, dan 

banyaknya penderita penyakit di kawasan objek wisata. Adapun sarana kemaanan dan 

petugas keamanan serta sarana kesehatan dan petugas kesehatan merupakan 

pertimbangan dalam penelitian ini. Semakin tinggi sarana dan petugas keamanan serta 

sarana dan petugas kesehatan, dibandingkan dengan jumlah kejahatan dan banyaknya 

penyakit, dapat memberikan kemudahan dalam proses analisis.  Berdasarkan hasil 

wawancara bersama Bapak Theo Seplianus Sosebeko, S.Ikom selaku kepala Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara pada tanggal 7 january 2014, pukul 

14:19:26 PM. Kriteria Keamanan merupakan faktor yang sangat penting dibandingkan 

dengan kriteria lainnya.  Berikut ini adalah  uraian tentang faktor keamanan di setiap 

objek wisata Binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara berdasarkan 

kecamatan. Objek wisata yang terletak di kecamatan Tobelo ialah Pulau Kakara; Pulau 

Kumo; dan Pulau Tagalaya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tobelo 

dalam angka tahun 2013,  Pulau Kakara memiliki catatan jumlah kejahatan sebesar 0 

(nol) atau tidak ada, jumlah sarana keamanan 2 (dua) pos kamling dan 2 (dua) hansip. 

Adapun kemanan terkait faktor kesehatan pengunjung ditinjau berdasarkan jenis 

penyakit yang pernah dialami oleh masyarakat desa kakara ialah penyakit Malaria 

sejumlah 11 (sebelas) orang, dan penyakit Pernafasan sejumlah 4 (empat ) orang. 

Jumlah sarana kesehatan di desa kakara ialah 1 (satu) posyandu dan jumlah tenaga 

kesehatan 1 (satu) bidan, dan 3 (tiga) dukun bayi terlatih [3]. Pulau Kumo memiliki 

catatan jumlah kejahatan sebesar 1 (satu) jenis kekerasan, jumlah sarana keamanan 0 

(nol) pos kamling dan 2 (dua) hansip. Adapun kemanan terkait faktor kesehatan 

pengunjung ditinjau berdasarkan jenis penyakit yang pernah dialami oleh masyarakat 

desa Kumo ialah penyakit Malaria sejumlah 8 (delapan) orang. Jumlah sarana kesehatan 

di desa kumo ialah 1 (satu) posyandu dan jumlah tenaga kesehatan 1 (satu) bidan, dan 1 

(satu) dukun bayi terlatih [3]. Pulau Tagalaya memiliki catatan jumlah kejahatan sebesar 

1 (satu) jenis pencurian, jumlah sarana keamanan 0 (nol) pos kamling dan 2 (dua) 

hansip. Adapun kemanan terkait faktor kesehatan pengunjung ditinjau berdasarkan jenis 

penyakit yang pernah dialami oleh masyarakat desa Tagalaya ialah penyakit Malaria 

sejumlah 15 (limabelas) orang, penyakit Pernafasan sejumlah 5 (lima) orang, dan 

penyakit Pencernaan sejumlah 5 (lima) orang. Jumlah sarana kesehatan di desa 

Tagayala ialah 1 (satu) posyandu dan jumlah tenaga kesehatan 1 (satu) bidan, 2 (dua) 

mantri kesehatan atau perawat, dan 2 (dua) dukun bayi terlatih [3]. Berdasarkan data 

Dinas Kesehatan kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012, terdapat 9 (sembilan) orang 

penderita HIV yang terdiri dari 3 (tiga) laki-laki dan 6 (enam) perempuan, penderita 

AIDS sejumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 2 (dua) 

perempuan. Adapun penderita infeksi menular seksual lainnya sejumlah 194 (seratus 

sembilan puluh empat) orang yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) laki-laki dan 147 

(seratus empat puluh tujuh) perempuan dan jumlah kematian akibat AIDS sejumlah 3 

(tiga) orang laki-laki. Objek wisata yang terletak di kecamatan Galela ialah Air Panas 

Mamuya; dan Talaga Biru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Galela dalam 

angka tahun 2013, Mamuya memiliki catatan jumlah kejahatan sebesar 2 (dua) 
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pencurian dan 1 (satu) pembunuhan, jumlah sarana keamanan 1 (satu) kantor polisi 

dengan 2 (dua) Bintara dan 1 (satu) Perwira. Adapun kemanan terkait faktor kesehatan 

pengunjung ditinjau berdasarkan jenis penyakit yang pernah dialami oleh masyarakat di 

Galela secara keseluruhan ialah penyakit Malaria sejumlah 46 (empat puluh enam) 

orang, penyakit TBC sejumlah 9 (sembialan) orang, Pernafasan sejumlah 231 (dua ratus 

tiga puluh satu) orang, dan Pencernaan sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang. 

Jumlah sarana kesehatan di desa Mamuya ialah 1 (satu) puskemas dan jumlah tenaga 

kesehatan 1 (satu) bidan, 2 (tiga) dukun bayi terlatih dan 1 (satu) dukun bayi belum 

terlatih [4]. Berdasarkan data Dinas Kesehatan kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012, 

tidak terdapat penderita HIV dan AIDS. Objek wisata yang terletak di kecamatan Galela 

Barat ialah Tanjung Duma. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Galela Barat 

dalam angka tahun 2013,  desa Duma memiliki catatan jumlah kejahatan sebesar 20 

(dua puluh) pencurian, jumlah sarana keamanan 1 (satu) kantor polisi dengan 7 (tujuh) 

Bintara dan 1 (satu) Perwira. Adapun kemanan terkait faktor kesehatan pengunjung 

ditinjau berdasarkan jenis penyakit yang pernah dialami oleh masyarakat di Galela 

Barat secara keseluruhan ialah penyakit Malaria sejumlah 17 (tujuh belas) orang, 

penyakit TBC sejumlah 3 (tiga) orang, Pernafasan sejumlah 339 (tiga ratus tiga puluh 

sembilan) orang, dan Pencernaan sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang. Jumlah sarana 

kesehatan di desa Duma ialah 1 (satu) puskemas dan jumlah tenaga kesehatan 1 (satu) 

bidan dan 1 (satu) dukun bayi terlatih [5]. Berdasarkan data Dinas Kesehatan kabupaten 

Halmahera Utara Tahun 2012, tidak terdapat penderita HIV dan AIDS. Objek wisata 

yang terletak di kecamatan Tobelo Selatan ialah Talaga Paca; dan pantai Kupa-kupa. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tobelo Selatan dalam angka tahun 2013, 

Desa Kupa-kupa memiliki catatan jumlah kejahatan sebesar 3 (tiga) kekerasan dan 1 

(satu) tindak kekerasan lainnya, jumlah sarana keamanan 1 (satu) kantor polisi dengan 

10 (sepuluh) bintara, 2 (dua) bintara tinggi, 1 (satu) perwira. Adapun kemanan terkait 

faktor kesehatan pengunjung ditinjau berdasarkan jenis penyakit yang pernah dialami 

oleh masyarakat Tobelo Selatan ialah penyakit Malaria sejumlah 96 (sembilan puluh 

enam) orang, penderita TB sejumlah 4 (empat) orang dan penyakit Pernafasan sejumlah 

121 (seratus dua puluh satu ) orang. Jumlah sarana kesehatan di desa kupa-kupa ialah 1 

(satu) posyandu dan jumlah tenaga kesehatan 2 (dua) dokter, 1 (satu) bidan, 2 (dua) 

dukun bayi terlatih, dan 1 (satu) dukun bayi belum terlatih. Jumlah tenaga kesehatan di 

desa Talaga Paca ialah 1 (satu) bidan, 1 (satu) dukun bayi terlatih, dan 1 (satu) dukun 

bayi belum terlatih [6]. Berdasarkan data Dinas Kesehatan kabupaten Halmahera Utara 

Tahun 2012, tidak terdapat penderita HIV dan AIDS. Objek wisata yang terletak di 

kecamatan Tobelo Utara ialah Pantai Luari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS) Tobelo Utara dalam angka tahun 2013,  desa Luari memiliki catatan jumlah 

kejahatan sebesar 4 (empat) pencurian dan 6 (enam) kejahatan lainnya, jumlah sarana 

keamanan 0 (nol) atau tidak ada. Adapun kemanan terkait faktor kesehatan pengunjung 

ditinjau berdasarkan jenis penyakit yang pernah dialami oleh masyarakat di desa Luari 

ialah penyakit Malaria sejumlah 36 (tiga puluh enam) orang, penyakit Demam Berdarah 

sejumlah 2 (dua) orang, Pernafasan sejumlah 24 (dua puluh empat) orang, dan 

Pencernaan sejumlah 54 (lima puluh empat) orang. Jumlah sarana kesehatan di desa 

Duma ialah 1 (satu) puskemas dan jumlah tenaga kesehatan 1 (satu) bidan dan 3 (tiga) 
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dukun bayi terlatih [7]. Berdasarkan data Dinas Kesehatan kabupaten Halmahera Utara 

Tahun 2012, terdapat 1 (satu) orang wanita penderita AIDS. 

Berdasarkan Perbandingan antara jumlah sarana keamanan serta petugas 

keamanan terhadap banyaknya kejahatan, dan jumlah sarana kesehatan serta petugas 

kesehatan terhadap banyaknya penderita penyakit diantara 9 (sembilan) objek wisata 

binaan, Tanjung kakara memperoleh derajat kepentingan tertinggi dilanjutkan oleh 

Talaga Paca, Pulau Kumo, Pulau Tagalaya, Talaga Biru, Air Panas Mamuya, Pantai 

Kupa-Kupa, Pantai Luari, dan Talaga Duma.  

 

Kriteria Akomodasi  

Akomodasi merupakan fasilitas pendukung pariwisata yang memiliki peran 

penting dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Akomodasi diklasifikasikan 

sebagai sarana dalam penawaran kepariwisataan (Tourism Demand and Supply) [18]. 

Akomodasi pariwisata terdiri dari hotel atau penginapan, restauran atau rumah makan, 

bahkan fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Akomodasi secara tidak langsung telah 

mencakup promosi (promotion) dan pelayanan (services), bahkan beberapa elemen 

penting dari akomodasi seperti hotel dan restaruant, telah mampu menyediakan beragam 

pertunjukan (attraction) bagi pelanggannya (costumer) hingga menjadi atraksi wisata 

yang menarik wisatawan. 

 

Gambar 6  Akomodasi dalam sistem pariwisata 

Gambar 6. Menunjukan bahwa akomodasi pariwisata terdiri dari hotel dan 

penginapan, restauran atau rumah makan serta fasilitas jasa dan perdagangan penunjang 

pariwisata lainnya. Akomodasi dalam pariwisata merupakan bagian dari persediaan 

pariwisata (Tourism Supply). Akomodasi dalam kemasan produk pariwisata telah 

melibatkan daya tarik dan daya dukung kawasan objek wisata yang kemudian di 

promosi oleh pihak berkepentingan seperti Bagian Pemasaran Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Halut, Tour and Travel Agency, Hotel and Restaurant untuk memenuhi 

kebutuhan pengunjung atau wisatawan. Adapun elemen penting lainnya adalah 

Aksesibilitas, yang akan dibahas pada kriteria berikutnya. Berikut ini adalah  uraian 

tentang Kriteria akomodasi di setiap objek wisata Binaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Halmahera Utara berdasarkan kecamatan. Objek wisata yang terletak di 

kecamatan Tobelo ialah Pulau Kakara; Pulau Kumo; dan Pulau Tagalaya. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS) Tobelo dalam angka tahun 2013, Pulau Kakara 

memiliki 1 (satu) Penginapan, sarana hiburan di Pulau Kakara tidak tersedia. 
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Banyaknya fasilitas perdagangan di desa Kakara ialah 11 (sebelas) warung. Jumlah 

tempat ibadah di desa Kakara ialah 1 (satu) masjid, dan 1 (satu) gereja protestan. Pulau 

Kumo tidak tersedia Penginapan, sarana hiburan di Pulau Kumo tidak tersedia. 

Banyaknya fasilitas perdagangan di desa Kumo ialah 11 (sebelas)  warung, dan 3 (tiga) 

rumah makan. Jumlah tempat ibadah di desa Kumo ialah  2 (dua) gereja protestan [3]. 

Pulau Tagalaya tidak tersedia Penginapan, sarana hiburan di Pulau Tagalaya tidak 

tersedia. Banyaknya fasilitas perdagangan di desa Tagalaya ialah 5 (lima) warung. 

Jumlah tempat ibadah di desa Tagalaya ialah  1 (satu) gereja protestan. Objek wisata 

yang terletak di kecamatan Galela ialah Air Panas Mamuya; dan Talaga Biru. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Galela dalam angka tahun 2013,  

Mamuya tidak memiliki Penginapan, hotel terletak di daerah pusat kecamatan sejumlah 

1 (satu) hotel,  sarana hiburan di desa Mamuya  tidak tersedia. Banyaknya fasilitas 

perdagangan di desa Mamuya ialah 35 (tiga puluh lima) warung. Jumlah tempat ibadah 

di desa Mamuya ialah 2 (satu) masjid, dan 2 (dua) gereja protestan [4]. Objek wisata 

yang terletak di kecamatan Galela Barat ialah Tanjung Duma. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) Galela Barat dalam angka tahun 2013,  desa Duma tidak memiliki 

Penginapan,   sarana hiburan di desa Mamuya  tidak tersedia. Banyaknya fasilitas 

perdagangan di desa Mamuya ialah 23 (dua puluh tiga) warung dan 1 (satu) rumah 

makan. Jumlah tempat ibadah di desa Mamuya ialah 1 (satu) gereja protestan [5]. Objek 

wisata yang terletak di kecamatan Tobelo Selatan ialah Talaga Paca; dan pantai Kupa-

kupa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tobelo Selatan dalam angka tahun 

2013, Desa Kupa-kupa memiliki 1 (satu) Penginapan, sarana hiburan di desa Kupa-kupa 

tempat karaoke. Banyaknya fasilitas perdagangan di desa Kupa--kupa ialah 10 (sebelas) 

warung, 1 (satu) pasar permanen, 1 (satu) pasar tidak permanen, 4 (empat) rumah 

makan. Jumlah tempat ibadah di desa Kupa-kupa ialah 1 (satu) gereja protestan [6]. 

Desa Talaga Paca tidak tersedia Penginapan, sarana hiburan di Talaga Paca tidak 

tersedia. Banyaknya fasilitas perdagangan di Talaga Paca ialah 4 (empat) warung, 3 

(tiga) rumah makan. Jumlah tempat ibadah di desa Kupa-kupa ialah 1 (satu) gereja 

protestan [6]. Objek wisata yang terletak di kecamatan Tobelo Utara ialah Pantai Luari. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tobelo Utara dalam angka tahun 2013,  

desa Luari  tidak memiliki Penginapan,   sarana hiburan di desa Luari  tidak tersedia. 

Banyaknya fasilitas perdagangan di desa Luari ialah 23 (dua puluh tiga) warung . 

Jumlah tempat ibadah di desa Luari ialah 1 (satu) masjid [7]. 

Berdasarkan Perbandingan ketersediaan jumlah penginapan, sarana hiburan 

fasilitas perdagangan, serta fasilitas penunjang pariwisata seperti tempat ibadah  

diantara 9 (sembilan) objek wisata binaan, Pantai Kupa-Kupa memperoleh derajat 

kepentingan tertinggi dilanjutkan oleh Pulau Kakara, Pulau Kumo, Pulau Tagalaya, 

Talaga Biru, Air Panas Mamuya, Talaga Duma, Pantai Luari dan Talaga Paca. 

 

Kriteria Aksesibilitas 

Aksesibilitas merupakan elemen penting dalam pariwisata. Ketersediaan alat 

transportasi, jangkauan komunikasi, jarak dan waktu tempuh menuju objek wisata 

sangat menentukan tingkat kenyamanan pengunjung atau wisatawan. Psikografi 
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wisatawan terkait faktor gender, usia, motivasi atau minat wisatawan  untuk melakukan 

suatu perjalanan wisata juga dipengaruhi oleh jenis transportasi, sarana komunikasi, 

jarak dan waktu tempuh menuju kawasan objek wisata. Berdasarkan hal tersebut, 

akomodasi dan aksesibilitas harus mepertimbangkan psikografi wisatawan. Psikografi 

wisatawan juga disesuaikan dengan jenis atraksi wisata yang dikemas dalam bentuk 

produk pariwisata sesuai kebutuhan wisatawan. Model stimulus atau respon perilaku 

pembeli sesuai dengan variabel pemasaran dan persepsi afektif wisatawan terkait 

pengetahuan dan preferensi daerah tujuan wisata juga sangat dipengaruhi oleh 

aksesibilitas. 

 

Gambar 7 Aksesibilitas dalam Sistem Pariwisata 

Gambar 7. Menunjukan bahwa aksesibilitas terdiri dari ketersediaan sarana 

transportasi dan komunikasi, jarak dan waktu tempuh menuju objek wisata, serta harga 

jasa transportasi. Aksesibilitas dan akomodasi merupakan bagian dari persediaan 

pariwisata (Trourism Supply). Aksesibilitas dan akomodasi yang terangkum dalam 

produk pariwisata dipromosikan melalui strategi pemasaran produk pariwisata (tourism 

demand and supply) sesuai kebutuhan wisatawan. Berikut ini adalah  uraian tentang 

Kriteria aksesibilitas di setiap objek wisata Binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Halmahera Utara berdasarkan kecamatan. Objek wisata yang terletak di kecamatan 

Tobelo ialah Pulau Kakara; Pulau Kumo; dan Pulau Tagalaya. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) Tobelo dalam angka tahun 2013, di Pulau Kakara,  jarak desa 

dengan ibukota kecamatan ialah 1,5 Km, jarak desa dengan ibukota kabupaten ialah 3 

Km, jarak terdekat ke pertokoan sejauh  6 Km,  banyaknya angkutan laut menurut jenis 

ialah  2 (dua) perahu motor tempel dan 17 (tujuh belas) ketinting, banyaknya prasarana 

angkutan umum di desa Kakara sejumlah 0 (nol) atau tidak ada, transportasi dan biaya 

dari desa ke ibukota kecamatan menggunakan motor laut sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh 

ribu rupiah), sarana komunikasi di desa Kakara dapat menggunakan telepon seluler, 

terdapat jaringan internet yang dapat digunakan untuk berkomunikasi [3]. Di Pulau 

Kumo, jarak desa dengan ibu kota kecamatan ialah 1 Km, jarak desa dengan ibukota 

kabupaten ialah 1 Km, jarak terdekat ke pertokoan sejauh  6 Km,  banyaknya angkutan 

laut menurut jenis ialah  22 (dua puluh dua) perahu ketinting, banyaknya prasarana 

angkutan umum di desa Kumo sejumlah 1 (satu) pelabuhan rakyat, transportasi dan 

biaya dari desa ke ibukota kecamatan menggunakan motor laut sebesar Rp.10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah), sarana komunikasi di desa Kumo dapat menggunakan telepon 

seluler [3]. Di Pulau Tagalaya,  jarak desa dengan ibu kota kecamatan ialah 3 Km, jarak 
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desa dengan ibukota kabupaten ialah 4 Km, jarak terdekat ke pertokoan sejauh  6 Km,  

banyaknya angkutan laut menurut jenis ialah  4 (empat) perahu motor tempel dan 8 

(delapan) ketinting, banyaknya prasarana angkutan umum di desa Tagalaya sejumlah 3 

(tiga) pelabuhan rakyat, transportasi dan biaya dari desa ke ibukota kecamatan 

menggunakan motor laut sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sarana 

komunikasi di desa Tagalaya dapat menggunakan telepon seluler [3]. Objek wisata yang 

terletak di kecamatan Galela ialah Air Panas Mamuya; dan Talaga Biru. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS) Galela dalam angka tahun 2013,  desa  Mamuya 

memiliki  jarak dengan ibu kota kecamatan 9 Km, jarak desa dengan ibukota kabupaten 

ialah 18 Km, banyaknya angkutan darat menurut jenis ialah  10 (sepuluh) ojek dan 5 

(lima) truk, banyaknya prasarana angkutan umum di desa Mamuya sejumlah 1 (satu) 

pangkalan ojek dan 1 (satu) pelabuhan rakyat, transportasi dan biaya dari desa ke 

ibukota kecamatan menggunakan ojek sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), sarana 

komunikasi di desa Mamuya dapat menggunakan telepon seluler [4]. Objek wisata yang 

terletak di kecamatan Galela Barat ialah Tanjung Duma. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS) Galela Barat dalam angka tahun 2013, desa  Duma memiliki  jarak 

dengan ibu kota kecamatan 2 Km, jarak desa dengan ibukota kabupaten ialah 50 Km, 

banyaknya angkutan darat menurut jenis ialah  15 (lima belas) ojek dan 1 (satu) bis, 

banyaknya angkutan laut menurut jenis ialah 4 (empat) perahu tidak bermotor, 

banyaknya prasarana angkutan umum di desa Duma tidak tersedia , transportasi dan 

biaya dari desa ke ibukota kecamatan menggunakan ojek sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu 

rupiah), sarana komunikasi di desa Duma dapat menggunakan telepon seluler [5]. Objek 

wisata yang terletak di kecamatan Tobelo Selatan ialah Talaga Paca; dan pantai Kupa-

kupa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tobelo Selatan dalam angka tahun 

2013, desa  Kupa-kupa merupakan ibu kota kecamatan , jarak desa dengan ibukota 

kabupaten ialah 13 Km, banyaknya angkutan darat menurut jenis ialah  5 (lima ) ojek, 5 

(lima) truk, dan 5 (lima) bis, banyaknya angkutan laut menurut jenis ialah 16 (enam 

belas) perahu tidak bermotor dan 15 (lima belas) ketinting, banyaknya prasarana 

angkutan umum di desa Kupa-kupa ialah 1 (satu) pelabuhan rakyat, dan 1 (satu) 

lapangan udara,sarana komunikasi di desa Kupa-kupa dapat menggunakan telepon 

seluler [6]. Desa  Talaga Paca memiliki  jarak dengan ibu kota kecamatan 10 Km, jarak 

desa dengan ibukota kabupaten ialah 23 Km, banyaknya angkutan darat menurut jenis 

ialah  8 (delapan) ojek, banyaknya angkutan laut menurut jenis ialah 3 (tiga) perahu 

motor tempel, dan 3 (tiga) perahu motor, banyaknya prasarana angkutan umum di desa 

Talaga Paca adalah 1 (satu) lapangan udara , transportasi dan biaya dari desa ke ibukota 

kecamatan menggunakan ojek sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sarana 

komunikasi di desa Talaga Paca dapat menggunakan telepon seluler [6]. Objek wisata 

yang terletak di kecamatan Tobelo Utara ialah Pantai Luari. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS) Tobelo Utara dalam angka tahun 2013,  desa Luari memiliki  jarak 

dengan ibu kota kecamatan 8 Km, jarak desa dengan ibukota kabupaten ialah 15 Km, 

banyaknya angkutan darat menurut jenis ialah  20 (dua puluh) ojek dan 1 (satu) truk, 

banyaknya angkutan laut menurut jenis ialah 5 (lima) perahu tidak bermotor, 1 (satu) 

perahu motor tempel, dan 2 (dua) ketinting, banyaknya prasarana angkutan umum di 

desa Luari adalah 1 (satu) pangkalan ojek , transportasi dan biaya dari desa ke ibukota 
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kecamatan menggunakan angkutan umum sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah), 

sarana komunikasi di desa Luari dapat menggunakan telepon seluler [7]. 

Berdasarkan Perbandingan Jarak dari lokasi objek wisata ke Ibukota Kecamatan 

dan Ibukota Kabupaten, ketersediaan sarana transportasi menurut jenis serta harga, dan 

sarana komunikasi, diantara 9 (sembilan) objek wisata binaan, Pulau Kumo 

memperoleh derajat kepentingan tertinggi dilanjutkan oleh Pulau Kakara, Pulau 

Tagalaya, Pantai Kupa-Kupa, Talaga Paca, Pantai Luari, Air Panas Mamuya, Talaga 

Biru, dan Talaga Duma. 

 

Kriteria Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Jumlah kunjungan wisatawan ke setiap objek wisata dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi minat wisatawan dalam berwisata, sesuai dengan kegiatan wisata 

berdasarkan jenis. Dari 9 (sembilan) objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Halmahera Utara dapat diklasifikasikan menurut jenis wisata, wisata pantai 

terdiri dari Pulau Kumo, Pulau Kakara, Pulau Tagalaya, Pantai Kupa-Kupa dan Pantai 

Luari. Wisata danau terdiri dari Talaga Paca, Talaga Biru, dan Talaga Duma. Sedangkan 

wisata alam ialah Air Panas Mamuya. Adapun berbagai kegiatan atraksi wisata dapat 

disesuaikan dengan jenis wisata masing-masing objek. 

Tabel 4 Tabel Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara tahun 2009 

sampai dengan tahun 2013. 

 

Tabel 4. Menunjukan bahwa jumlah wisatawan nusantara  yang berkunjung ke 

pulau kumo dari tahun 2009 hingga 2013 berjumlah 41.025 (empat puluh satu ribu dua 

puluh lima) orang, dan wisatawan mancanegara sejumlah 28 (dua puluh delapan) orang. 

Jumlah wisatawan nusantara  yang berkunjung ke pulau kakara dari tahun 2009 hingga 

2013 berjumlah 16.347 (enam belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh) orang, dan 

wisatawan mancanegara sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang. Jumlah wisatawan 

nusantara  yang berkunjung ke pulau Tagalaya dari tahun 2009 hingga 2013 berjumlah 

3244 (tiga ribu dua ratus empat puluh empat ) orang, dan wisatawan mancanegara 

sejumlah 12 (dua belas) orang. Berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung 

diantara 9 (sembilan) objek wisata binaan, Pantai Luari memperoleh derajat 

kepentingan tertinggi dilanjutkan oleh Pantai Kupa-Kupa, Air Panas Mamuya, Talaga 

Duma, Talaga Paca, Pulau Kumo, Talaga Biru, Pulau Kakara dan Pulau Tagalaya. 
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Analisis Hirarki Proses Objek Wisata Binaan  

Terdapat beberapa kriteria yang dapat dipakai dalam menentukan pilihan prioritas 

pengembangan objek wisata, yakni : daya tarik, potensi pasar, kadar hubungan atau 

aksesibilitas, kondisi sekitar kawasan, pengelolaan dan pelayanan kepada pengunjung, 

iklim, akomodasi, sarana dan prasarana penunjang lainnya, ketersediaan air bersih, 

hubungan dengan objek wisata lainnya, keamanan, daya dukung kawasan, pengaturan 

pengunjung, pemasaran, dan pangsa pasar [12]. Dalam penelitian ini, kriteria yang 

digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan pariwisata, terdiri dari 4 (empat) 

bagian yaitu kriteria keamanan; kriteria akomodasi; kriteria aksesibilitas dan kriteria 

jumlah wisatawan yang berkunjung di setiap objek wisata. Alasan pemilihan kriteria 

telah dibahas pada Bab sebelumnya. Kriteria keamanan telah menjadi representasi dari 

kondisi sekitar kawasan objek wisata terkait tingkat kejahatan, dan persebaran penyakit 

oleh penderita, serta kondisi iklim di kawasan objek wisata. Kriteria akomodasi telah 

menjadi representasi dari ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, 

pengelolaan dan pelayanan kepada pengunjung, pemasaran, pengaturan pengunjung, 

dan ketersediaan air bersih. Kriteria aksesibilitas telah menjadi representasi dari 

hubungan dengan objek wisata lainnya terkait jarak dan waktu tempuh, ketersediaan 

transportasi berdasarkan jenis dan harga penggunaan jasa transportasi. Adapun kriteria 

jumlah kunjungan wisatawan telah menjadi representasi kriteria daya tarik objek wisata, 

dan potensi pasar. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digunakan 4 (empat) kriteria 

tersebut, yakni : Keamanan, Akomodasi, Aksesibilitas, dan Jumlah Kunjungan 

wisatawan dalam menentukan prioritas pengembangan pariwisata.  

Proses awal AHP, masalah disusun dalam bentuk struktur hirarki yang 

didalamnya terdapat tujuan, kriteria, sub kriteria, dan alternatif. Gambar 4. merupakan 

struktur hirarki dalam menganalisis prioritas pengembangan objek wisata binaan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayan Halmahera Utara. 

 

 
Gambar 4 Struktur hirarki pengembangan objek wisata binaan 

 

Gambar 4. Menunjukan bahwa penentuan prioritas pengembangan objek wisata 

binaan di halmahera utara, dapat digunakan 4 (empat) kriteria, yakni kriteria keamanan; 

kriteria akomodasi; kriteria aksesibilitas dan kriteria jumlah wisatawan yang berkunjung 

di setiap objek wisata. Adapun alternatif dalam proses analisa ini melibatkan Pulau 

Kumo, Pulau Kakara, Pulau Tagalaya, Pantai Kupa-kupa, Pantai Luari, Talaga Paca, Air 

Panas Mamuya, Talaga Biru, dan Talaga Duma.  
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Matriks Perbandingan Berpasangan 

Berdasarkan struktur hirarki pada (Gambar 4) dapat dilanjutkan ke tahap 

Pemberian bobot sesuai derajat kepentingan (Comparative Judgment) pada matriks 

perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison). Tahap ini merupkan tahap 

pemberian bobot derajat kepentingan yang secara khusus ditentukan oleh pengambil 

keputusan yaitu, Bapak Theo Sosebeko S.Ilkom., selaku Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara periode 2014. 
 

Tabel 5 Tabel Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Utama 

 

 
 

Tabel 5. Menunjukan bahwa kriteria keamanan (baris) jika dibandingkan dengan 

kriteria  keamanan (kolom) bernilai 1/1 yang berarti sama penting, sedangkan kriteria 

keamanan (baris) jika dibandingkan dengan kriteria akomodasi (kolom) bernilai 3/1 

yang berarti kriteria keamanan sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan kriteria 

akomodasi, kriteria keamanan (baris) jika dibandingkan dengan kriteria  aksesibilitas 

(kolom) bernilai 5/1  yang berarti kriteria keamanan lebih penting jika dibandingkan 

dengan kriteria aksesibilitas, kriteria keamanan (baris) jika dibandingkan dengan kriteria 

jumlah kunjungan wisatawan (kolom) bernilai 7/1 yang berarti kriteria keamanan sangat 

penting jika dibandingkan dengan kriteria jumlah kunjungan wisatawan. Adapun 

kriteria Akomodasi (baris) jika dibandingkan dengan kriteria keamanan (kolom) bernilai 

1/3 yang berarti kriteria Akomodasi sedikit kurang penting jika dibandingkan dengan 

kriteria keamanan, kriteria Akomodasi (baris) jika dibandingkan dengan kriteria 

Akomodasi (kolom) bernilai 1/1 yang berarti sama penting, kriteria Akomodasi (baris) 

jika dibandingkan dengan kriteria Aksesibilitas (kolom) bernilai 3/1 yang berarti kriteria 

Akomodasi sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan kriteria aksesibilitas, kriteria 

akomodasi (baris) jika dibandingkan dengan kriteria jumlah kunjungan wisatawan 

(kolom) bernilai 5/1 yang berarti kriteria akomodasi lebih penting jika dibandingkan 

dengan kriteria jumlah kunjungan wisatawan. Nilai bobot derajat kepentingan kemudian 

di normalisasi dan dilanjutkan dengan perhitungan  nilai prioritas vektor setiap kriteria. 

Tabel 4.2 menampilkan hasil normalisasi yang merupakan hasil penjumlahan dari setiap 

elemen dibagi dengan jumlah kolom setiap kriteria dan dikalikan berdasarkan jumlah 

bobot derajat kepentingan yang dimasukan oleh pengambil keputusan. Sebagai contoh : 

elemen keamanan (baris) dan keamanan (kolom) bernilai 1/1.68.  

 

 

 



 
 

19 
 

Tabel 6 Tabel Normalisasi Bobot Derajat Kepentingan Kriteria Utama. 

 

 
 

Tabel 6. Menunjukan hasil normalisasi bobot derajat kepentingan pada matriks 

perbandingan berpasangan sebelumnya (Tabel 5). Normalisasi dilakukan untuk 

mendapatkan nilai prioritas vektor sehingga dapat dilanjutkan ke perhitungan 

selanjutnya, yaitu mencari nilai . Nilai prioritas vektor diperoleh melalui 

perhitungan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 
 

Hasil perhitungan menunjukan bahwa nilai prioritas vektor untuk kriteria 

keamanan bernilai 0,5651; nilai prioritas untuk kriteria akomodasi bernilai 0,2658; nilai 

prioritas vektor untuk kriteria aksesibilitas bernilai 0,11117; nilai prioritas vektor untuk 

kriteria jumlah kunjungan wisatawan bernilai 0,0574. Nilai prioritas vektor merupakan 

nilai-nilai yang menampilkan tingkat prioritas dari semua kriteria, semakin besar nilai 

prioritas  vektor berarti semakin penting kriteria tersebut. Hasil perhitungan prioritas 

vektor dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :  

  
Tabel 7 Tabel Nilai Prioritas Vektor Kriteria Utama 

 

 
  

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai 

konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi 

rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (Consistency Index/CI) yaitu nilai yang 

menunjukan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil 

akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai 
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konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (lamba max) dikurangi dengan jumlah 

kriteria (n) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan 

nilai lambda max adalah sebagai berikut : 

 

 
 

Nilai konsistensi indeks yang diperoleh ialah 0,0207 dan nilai konsistensi rasio 

yang diperoleh ialah 0,0230, nilai konsistensi rasio dari perhitungan diatas kurang dari 

10%, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks perbandingan 

berpasangan pada  kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan tidak perlu 

diulang kembali, apabila nilai konsistensi rasio lebih dari 10% maka pemberian bobot 

derajat kepentingan pada matriks perbandingan berpasangan harus diulang kembali. 

Pada (Tabel 8) ditampilkan nilai konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio kriteria 

utama.  

 
Tabel 8 Tabel Nilai Konsistensi Indeks dan Nilai Konsistensi Rasio 

 

 
 

Setelah diperoleh nilai evaluasi konsistensi indeks dan konsistensi rasio dari 

matriks perbandingan berpasangan kriteria utama, selanjutnya dapat dilanjutkan 

komputasi AHP pada setiap kriteria melibatkan 9 (sembilan) objek wisata binaan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara sebagai alternatif.  

 

Kriteria Keamanan 

 

Penilaian terkait kriteria keamanan dalam menentukan prioritas pengembangan 

pariwisata disesuaikan dengan data Badan Pusat Statistik kecamatan Tobelo dalam 

angka, kecamatan Galela dalam angka, kecamatan Galela Barat dalam angka, 

kecamatan Tobelo Selatan dalam angka, kecamatan Tobelo Utara dalam angka, dan  

Profil Dinas Kesehatan terkait banyaknya tindakan kriminal menurut jenis kejahatan, 

banyaknya penderita dan persebaran penyakit, jumlah sarana dan petugas keamanan, 

jumlah sarana dan petugas kesehatan, serta iklim di setiap objek wisata binaan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara. Semakin rendah jumlah kejahatan dan 
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persebaran penyakit oleh penderita dan semakin tinggi jumlah sarana dan petugas 

keamanan atau kesehatan maka semakin tinggi nilai prioritasnya, dengan demikian nilai 

bobot derajat kepentingan setiap alternatif yakni Pulau Kumo, Pulau Kakara, Pulau 

Tagalaya, Pantai Kupa-kupa, Pantai Luari, Talaga Paca, Air Panas Mamuya, Talaga 

Biru, dan Talaga Duma ditampilkan pada Tabel 9.  

 
Tabel 9. Tabel Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Keamanan 

 

 
 

Tabel 9. Menunjukan bahwa pada Kriteria Keamanan, Pulau Kakara jika 

dibandingkan dengan Pulau kakara bernilai 1/1 yang berarti sama penting, Pulau Kakara 

jika dibandingkan dengan Talaga Paca bernilai 3/1 yang berarti pulau kakara sedikit 

lebih penting jika dibandingkan dengan Talaga Paca, demikian seterusnya hingga pada 

alternatif terakhir yaitu Talaga Duma. Nilai bobot derajat selanjutnya dinormalkan 

dengan cara, hasil penjumlahan dari setiap elemen dibagi dengan jumlah kolom setiap 

kriteria dan dikalikan berdasarkan jumlah bobot derajat kepentingan yang dimasukan 

oleh pengambil keputusan. Sebagai contoh : alternatif Pulau Kakara (baris) dan 

alternatif Pulau Kakara (kolom) bernilai 1/2,83 jika dijumlahkan bernilai 0,3535, 

alternatif Pulau Kakara (baris) dan alternatif talaga paca (kolom) bernilai 3/1 jika 

dijumlahkan bernilai 0,5276.  Hasil normalisasi dapat dilihat pada (Tabel 10) dibawah 

ini : 
Tabel 10 Tabel Normalisasi Bobot Derajat Kepentingan Kriteria Keamanan 

 

 
 

Setelah tahap Normalisasi bobot derajat kepentingan kriteria keamanan dilakukan, 

dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mencari nilai prioritas vector dan nilai 

. Nilai prioritas vektor diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :  
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Hasil perhitungan menunjukan bahwa nilai prioritas vektor untuk kriteria 

keamanan, alternatif Pulau Kakara bernilai 0,3008; nilai prioritas vektor untuk alternatif 

Talaga Paca bernilai 0,2133; nilai prioritas vektor alternatif Pulau Kumo bernilai 

0,1427; nilai prioritas vektor alternatif Pulau Tagalaya bernilai 0,1081; nilai prioritas 

vektor alternatif Talaga Biru bernilai 0,0768; nilai prioritas vektor alternatif Air Panas 

Mamuya bernilai 0,0591 ; nilai prioritas vektor alternatif Pantai Kupa-kupa bernilai 

0,0447; nilai prioritas vektor alternatif Pantai Luari bernilai 0,0321 ; dan nilai prioritas 

vektor alternatif Talaga Duma bernilai 0,0225. Berdasarkan perhitungan tersebut, Pulau 

Kakara memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu 0,3008 dibandingkan dengan alternatif 

lainnya, serta memiliki pertimbangan yang kuat dalam menentukan prioritas 

pengembangan pariwisata.     

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai 

konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi 

rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (Consistency Index/CI) yaitu nilai yang 

menunjukan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil 

akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai 

konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (lamba max) dikurangi dengan jumlah 

kriteria (n) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan 

nilai lambda max adalah sebagai berikut : 
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Nilai konsistensi indeks kriteria keamanan yang diperoleh ialah 0,1334 dan nilai 

konsistensi rasio yang diperoleh ialah 0,0920, nilai konsistensi rasio dari perhitungan 

diatas kurang dari 10%, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks 

perbandingan berpasangan pada  kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan 

tidak perlu diulang kembali. 

  

Kriteria Akomodasi 

 

Penilaian terkait kriteria Akomodasi dalam menentukan prioritas pengembangan 

pariwisata disesuaikan dengan data Badan Pusat Statistik kecamatan Tobelo dalam 

angka, kecamatan Galela dalam angka, kecamatan Galela Barat dalam angka, 

kecamatan Tobelo Selatan dalam angka, dan kecamatan Tobelo Utara dalam angka 

terkait ketersediaan hotel atau penginapan, restaurant atau rumah makan, sarana 

hiburan, fasilitas perdagangan, dan  jumlah tempat ibadah di sekitar kawasan objek 

wisata. Semakin tinggi jumlah sarana dan dan prasarana penunjang pariwisata maka 

semakin tinggi nilai prioritasnya, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan 

setiap alternatif yakni Pulau Kumo, Pulau Kakara, Pulau Tagalaya, Pantai Kupa-kupa, 

Pantai Luari, Talaga Paca, Air Panas Mamuya, Talaga Biru, dan Talaga Duma 

ditampilkan pada Tabel 11.  

 
Tabel 11 Tabel Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Akomodasi  

 

 



 
 

24 
 

Tabel 11. Menunjukan bahwa pada Kriteria Akomodasi, Pantai Kupa-Kupa jika 

dibandingkan dengan Pantai Kupa-Kupa bernilai 1/1 yang berarti sama penting, Pantai 

Kupa-kupa jika dibandingkan dengan Pulau Kakara bernilai 3/1 yang berarti Pantai 

Kupa-Kupa sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan Talaga Paca, demikian 

seterusnya hingga pada alternatif terakhir yaitu Talaga Paca. Nilai bobot derajat 

selanjutnya dinormalkan dengan cara, hasil penjumlahan dari setiap elemen dibagi 

dengan jumlah kolom setiap kriteria dan dikalikan berdasarkan jumlah bobot derajat 

kepentingan yang dimasukan oleh pengambil keputusan. Sebagai contoh : alternatif 

Pantai Kupa-Kupa (baris) dan alternatif Pantai Kupa-kupa (kolom) bernilai 1/2,83 jika 

dijumlahkan bernilai 0,3535, alternatif Pantai Kupa-kupa (baris) dan alternatif Pulau 

Kakara (kolom) bernilai 3/5,74 jika dijumlahkan bernilai 0,5224.  Hasil normalisasi 

dapat dilihat pada (Tabel 12) dibawah ini : 

  
Tabel 12 Tabel Normalisasi Bobot Derajat Kepentingan Kriteria Akomodasi 

 

 
 

Setelah tahap Normalisasi bobot derajat kepentingan kriteria akomodasi 

dilakukan, dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mencari nilai prioritas vector 

dan nilai . Nilai prioritas vektor diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :  
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Hasil perhitungan menunjukan bahwa nilai prioritas vektor untuk kriteria 

akomodasi, alternatif Pantai Kupa-Kupa bernilai 0,2982; nilai prioritas vektor untuk 

alternatif Pulau Kakara bernilai 0,2047; nilai prioritas vektor alternatif Pulau Kumo 

bernilai 0,1497; nilai prioritas vektor alternatif Pulau Tagalaya bernilai 0,1135; nilai 

prioritas vektor alternatif Talaga Biru bernilai 0,0812; nilai prioritas vektor alternatif Air 

Panas Mamuya bernilai 0,0578 ;  nilai prioritas vektor alternatif Talaga Duma bernilai 

0,0422;  nilai prioritas vektor alternatif Pantai Luari bernilai 0,0314 ; dan nilai prioritas 

vektor alternatif Talaga Paca bernilai 0,0214. Berdasarkan perhitungan tersebut, Pantai 

Kupa-kupa memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu 0,2982 dibandingkan dengan 

alternatif lainnya, serta memiliki pertimbangan yang kuat dalam menentukan prioritas 

pengembangan pariwisata.     

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai 

konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi 

rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (Consistency Index/CI) yaitu nilai yang 

menunjukan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil 

akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai 

konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (lamba max) dikurangi dengan jumlah 

kriteria (n) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan 

nilai lambda max adalah sebagai berikut : 

 

 
 

 
 

 
 

Nilai konsistensi indeks kriteria akomodasi yang diperoleh ialah 0,1432 dan nilai 

konsistensi rasio yang diperoleh ialah 0,0988, nilai konsistensi rasio dari perhitungan 

diatas kurang dari 10%, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks 
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perbandingan berpasangan pada  kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan 

tidak perlu diulang kembali. 

 

Kriteria Aksesibilitas 

 

Penilaian terkait kriteria Aksesibilitas dalam menentukan prioritas pengembangan 

pariwisata disesuaikan dengan data Badan Pusat Statistik kecamatan Tobelo dalam 

angka, kecamatan Galela dalam angka, kecamatan Galela Barat dalam angka, 

kecamatan Tobelo Selatan dalam angka, dan kecamatan Tobelo Utara dalam angka 

terkait jarak desa dengan ibukota kecamatan, jarak desa dengan ibukota kabupaten, 

jarak terdekat ke pertokoan, banyaknya angkutan laut menurut jenis, banyaknya 

prasarana angkutan umum, jenis transportasi dan biaya dari desa ke ibukota kecamatan, 

sarana komunikasi di sekitar objek wisata, semakin dekat jarak dari lokasi objek wisata 

ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten serta semakin tinggi jumlah sarana 

transportasi dan komunikasi semakin tinggi pertimbangan dalam menentukan prioritas 

pengembangan pariwisata. Adapun Nilai bobot derajat kepentingan setiap alternatif 

yakni Pulau Kumo, Pulau Kakara, Pulau Tagalaya, Pantai Kupa-kupa, Pantai Luari, 

Talaga Paca, Air Panas Mamuya, Talaga Biru, dan Talaga Duma ditampilkan pada 

(Tabel 13) dibawah ini.  

 
Tabel 13 Tabel Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Aksesibilitas 

 

 
 

Tabel 13. Menunjukan bahwa pada Kriteria Akomodasi, Pulau Kumo jika 

dibandingkan dengan Pulau Kumo bernilai 1/1 yang berarti sama penting, Pulau Kumo 

jika dibandingkan dengan Pulau Kakara bernilai 3/1 yang berarti Pulau Kumo sedikit 

lebih penting jika dibandingkan dengan Pulau Kakara, demikian seterusnya hingga pada 

alternatif terakhir yaitu Talaga Duma. Nilai bobot derajat selanjutnya dinormalkan 

dengan cara, hasil penjumlahan dari setiap elemen dibagi dengan jumlah kolom setiap 

kriteria dan dikalikan berdasarkan jumlah bobot derajat kepentingan yang dimasukan 

oleh pengambil keputusan. Sebagai contoh : alternatif Pulau Kumo (baris) dan alternatif 

Pulau Kumo (kolom) bernilai 1/2,83 jika dijumlahkan bernilai 0,3535, alternatif Pulau 
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Kumo (baris) dan alternatif Pulau Kakara (kolom) bernilai 3/5,69 jika dijumlahkan 

bernilai 0,5276.  Hasil normalisasi dapat dilihat pada (Tabel 14) dibawah ini : 

  
Tabel 14 Tabel Normalisasi Bobot Derajat Kepentingan Kriteria Aksesibilitas 

 

 
 

Setelah tahap Normalisasi bobot derajat kepentingan kriteria akomodasi 

dilakukan, dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mencari nilai prioritas vector 

dan nilai . Nilai prioritas vektor diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :  

 
Hasil perhitungan menunjukan bahwa nilai prioritas vektor untuk kriteria 

akomodasi, alternatif Pulau Kumo bernilai 0,2974; nilai prioritas vektor untuk alternatif 

Pulau Kakara bernilai 0,2103; nilai prioritas vektor alternatif Pulau Tagalaya bernilai 

0,1487; nilai prioritas vektor alternatif Pantai Kupa-kupa bernilai 0,1126; nilai prioritas 
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vektor alternatif Talaga Paca bernilai 0,0807; nilai prioritas vektor alternatif Pantai 

Luari bernilai 0,0572 ; nilai prioritas vektor alternatif Air Panas Mamuya bernilai 

0,0417; nilai prioritas vektor alternatif Talaga Biru bernilai 0,0301 ; dan nilai prioritas 

vektor alternatif Talaga Duma bernilai 0,0213.  Berdasarkan perhitungan tersebut, Pulau 

Kumo memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu 0,2982 dibandingkan dengan alternatif 

lainnya, serta memiliki pertimbangan yang kuat dalam menentukan prioritas 

pengembangan pariwisata.     

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai 

konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi 

rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (Consistency Index/CI) yaitu nilai yang 

menunjukan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil 

akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai 

konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (lamba max) dikurangi dengan jumlah 

kriteria (n) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan 

nilai lambda max adalah sebagai berikut : 

 

 
 

 
 

 
 

Nilai konsistensi indeks kriteria akomodasi yang diperoleh ialah 0,1408 dan nilai 

konsistensi rasio yang diperoleh ialah 0,0971, nilai konsistensi rasio dari perhitungan 

diatas kurang dari 10%, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks 

perbandingan berpasangan pada  kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan 

tidak perlu diulang kembali. 

 

Kriteria Jumlah Kunjungan Wisatawan 

 

Penilaian terkait kriteria Jumlah kunjungan wisatawan dalam menentukan 

prioritas pengembangan pariwisata disesuaikan dengan data jumlah kunjungan 

wisatawan di setiap objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera 

Utara tahun 2009 sampai dengan 2013. Adapun Nilai bobot derajat kepentingan setiap 

alternatif yakni Pulau Kumo, Pulau Kakara, Pulau Tagalaya, Pantai Kupa-kupa, Pantai 

Luari, Talaga Paca, Air Panas Mamuya, Talaga Biru, dan Talaga Duma ditampilkan 

pada Tabel 15. 
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Tabel 15 Tabel Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Jumlah Kunjungan Wisatawan 

 

 
 

Tabel 15. Menunjukan bahwa pada jumlah kunjungan wisatawan, Pantai Luari 

jika dibandingkan dengan Pantai Luari bernilai 1/1 yang berarti sama penting, Pulau 

Luari jika dibandingkan dengan Pantai Kupa-kupa bernilai 3/1 yang berarti Pantai Luari 

sedikit lebih penting jika dibandingkan dengan Pantai Kupa-kupa, demikian seterusnya 

hingga pada alternatif terakhir yaitu Pulau Tagalaya. Nilai bobot derajat selanjutnya 

dinormalkan dengan cara, hasil penjumlahan dari setiap elemen dibagi dengan jumlah 

kolom setiap kriteria dan dikalikan berdasarkan jumlah bobot derajat kepentingan yang 

dimasukan oleh pengambil keputusan. Sebagai contoh : alternatif Pantai Luari (baris) 

dan alternatif Pantai Luari (kolom) bernilai 1/2,96 jika dijumlahkan bernilai 0,3376, 

alternatif Pantai Luari (baris) dan alternatif Pantai Kupa-kupa (kolom) bernilai 3/5,95 

jika dijumlahkan bernilai 0,5040  Hasil normalisasi dapat dilihat pada (Tabel 16) 

dibawah ini : 

  
Tabel 16 Tabel Normalisasi Bobot Derajat Kepentingan Kriteria Jumlah Kunjungan Wisatawan 
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Setelah tahap Normalisasi bobot derajat kepentingan kriteria akomodasi 

dilakukan, dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu mencari nilai prioritas vector 

dan nilai . Nilai prioritas vektor diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :  

 
 

Hasil perhitungan menunjukan bahwa nilai prioritas vektor untuk kriteria jumlah 

kunjungan wisatawan, alternatif Pantai Luari bernilai 0,2870; nilai prioritas vektor 

untuk alternatif Pantai Kupa-kupa bernilai 0,1941; nilai prioritas vektor alternatif Air 

Panas Mamuya bernilai 0,1496; nilai prioritas vektor alternatif Talaga Duma bernilai 

0,1215; nilai prioritas vektor alternatif Talaga Paca bernilai 0,0879; nilai prioritas vektor 

alternatif Pulau Kumo bernilai 0,0659; nilai prioritas vektor alternatif Talaga Biru 

bernilai 0,0455 ; nilai prioritas vektor alternatif Pulau Kakara bernilai 0,0293; dan nilai 

prioritas vektor alternatif Pulau Tagalaya bernilai 0,0191. Berdasarkan perhitungan 

tersebut, Pantai Luari memiliki nilai prioritas tertinggi yaitu 0,2870 dibandingkan 

dengan alternatif lainnya, serta memiliki pertimbangan yang kuat dalam menentukan 

prioritas pengembangan pariwisata.     

Nilai prioritas vektor selanjutnya dijumlahkan untuk memperoleh nilai 

konsistensi indeks dan nilai konsistensi rasio. Untuk mendapatkan nilai konsistensi 

rasio, dibutuhkan nilai konsistensi indeks (Consistency Index/CI) yaitu nilai yang 

menunjukan bahwa hasil yang diperoleh tidak berubah-ubah sehingga menjamin hasil 

akhir yang signifikan dan dapat dipercaya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka nilai 

konsistensi indeks diperoleh dari nilai eigen (lamba max) dikurangi dengan jumlah 

kriteria (n) dan dibagi dengan jumlah kriteria dikurangi 1. Adapun proses mendapatkan 

nilai lambda max adalah sebagai berikut : 
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Nilai konsistensi indeks kriteria akomodasi yang diperoleh ialah 0,1396 dan nilai 

konsistensi rasio yang diperoleh ialah 0,0963, nilai konsistensi rasio dari perhitungan 

diatas kurang dari 10%, dengan demikian nilai bobot derajat kepentingan matriks 

perbandingan berpasangan pada  kriteria serta alternatif yang diberikan konsisten dan 

tidak perlu diulang kembali. 

 

Overall Composite Weight 

 

Nilai Overall Composite Weight (OCW) merupakan bobot derajat kepentingan 

secara keseluruhan. Nilai OCW merupakan hasil perkalian antara prioritas vektor 

kriteria utama dengan prioritas vektor tiap-tiap kriteria, sehingga perolehan nilai OCW 

tertinggi merupakan prioritas pengembangan objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara. Nilai prioritas vektor kriteria utama dan 

setiap alternatif ditampilkan pada (Tabel 17) berikut ini. 

 
Tabel 17 Tabel Nilai Prioritas vektor Kriteria Utama dan Setiap Kriteria  

 

 
 

Tabel 17. Menunjukan bahwa hasil perhitungan AHP Kriteria Utama, diperoleh 

nilai prioritas vektor kriteria keamanan sejumlah 0,5651, kriteria akomodasi sejumlah 

0,2658, kriteria aksesibiltias sejumlah 0,1117, kriteria jumlah kunjungan wisatawan 

sejumlah 0,0574. Adapun nilai prioritas vektor kriteria keamanan pada alternatif Pulau 

Kumo sejumlah 0,1427, Pulau Kakara 0,3008, dan seterusnya. Untuk memperoleh nilai 
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OCW, nilai prioritas vektor kriteria utama dikalikan dengan nilai prioritas vektor setiap 

kriteria, proses  penjumlahan ialah sebagai berikut : 

 

 

 

Hasil penjumlahan nilai OCW, dilanjutkan dengan perankingan berdasarkan 

nilai OCW tertinggi, sebagai representasi alternatif dengan derajat kepentingan tertinggi 

dalam prioritas pengembangan objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Halmahera Utara. Hasil perankingan ditampilkan pada (Tabel 18) berikut 

ini. 
Tabel 18 Tabel Nilai Prioritas Hasil Perhitungan AHP 

 

 
 

Tabel 18. Menunjukan bahwa nilai derajat kepentingan tertinggi ialah Pulau 

Kakara dengan nilai prioritas berdasarkan derajat kepentingan sebesar  0.2496, 

selanjutnya Pulau Kumo dengan nilai prioritas berdasarkan derajat kepentingan sebesar 

0.1574,  Talaga Paca dengan nilai prioritas berdasarkan derajat kepentingan sebesar 

0.1403, Pantai Kupa-kupa  dengan nilai prioritas berdasarkan derajat kepentingan 

sebesar 0.1282, Pulau Tagalaya dengan nilai prioritas berdasarkan derajat kepentingan 

sebesar 0.1090. Talaga Biru dengan nilai prioritas berdasarkan derajat kepentingan 

sebesar 0.0710, Air Panas Mamuya dengan nilai prioritas berdasarkan derajat 

kepentingan sebesar 0.0620, Pantai Luari dengan nilai prioritas berdasarkan derajat 

kepentingan sebesar 0.0489 dan Talaga Duma dengan nilai prioritas berdasarkan derajat 

kepentingan sebesar 0.0333. Berdasarkan paparan diatas, maka dari sisi prioritas 

pengembangan objek wisata binaan, maka Pulau Kakara dapat direkomendasikan 

sebagai objek wisata yang dapat diprioritaskan dalam pengembangan. Disisi lain, hasil 

perhitungan ini juga menempatkan Pulau Kumo, Talaga Paca dan Pulau Tagalaya 

sebagai prioritas berikutnya. 
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5. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat diambil beberapa kesimpulan : 

Pertama, objek wisata binaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara 

membutuhkan prioritas pengembangan untuk mengoptimalkan pengelolaan objek 

wisata sehingga memiliki pertumbuhan yang signifikan. Kedua, metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam 

menentukan prioritas pengembangan pariwisata. Menggunakan metode AHP, 

memudahkan proses pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas 

pengembangan pariwisata di daerah kepulauan. Seperti halnya dalam penelitian ini, 

untuk menentukan prioritas diperlukan beberapa kriteria sebagai pertimbangan yakni; 

kriteria keamanan, kriteria akomodasi, kriteria aksesibilitas, dan kriteria jumlah 

kunjungan wisatawan, serta alternatif yakni 9 (sembilan) objek wisata binaan. hasil 

perhitungan AHP, menunjukan bahwa prioritas pengembangan pariwisata di daerah 

kepulauan ialah Pulau Kakara dengan nilai derajat kepentingan secara keseluruhan 

bernilai 0.2496. Ketiga, Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, 

yakni penelitian tentang “Decision Support System Feasibility of Resort in Poso District 

used 360 Deggre Method” [16], penelitian ini menggunakan data primer, yaitu hasil 

wawancara terhadap ketua adat dan kepala desa di sektiar objek wisata, observasi ke 

setiap lokasi objek wisata, serta menggunakan data sekunder, yakni data Badan Pusat 

Statistik (BPS) setiap Kecamatan lokasi objek wisata, sehingga mengurangi 

subjektifitas. Keempat, pengembangan pariwisata di Pulau Kakara memperoleh respon 

positif dari Bapak Nagara selaku ketua adat desa Kakara dan Bapak Ratulangi selaku 

kepala desa, desa Kakara, partisipasi masyarakat desa Kakara dalam pariwisata telah 

diwujudkan dalam bentuk bekerja sama membersihkan pesisir pantai dari sampah 

unorganik.  

Dengan demikian, pengembangan kawasan pariwisata hendaknya dilandasi 

dengan suatu perencanaan yang matang, sehingga objek pariwisata yang nantinya 

dikembangkan dapat memenuhi unsur dan kebutuhan pariwisata di Kabupaten 

halmahera Utara. Mengacu pada pemahaman tersebut, dengan memanfaatkan metode 

AHP dalam  menentukan prioritas pengembangan objek wisata binaan, maka Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Utara dapat memperoleh objek wisata yang 

tepat untuk dikembangkan. Hasil perhitungan AHP dengan Kriteria Keamanan, 

Aksesibilitas, Akomodasi, dan Jumlah Wisatawan yang berkunjung, pada 9 (sembilan) 

objek wisata binaan, menunjukan bahwa Pulau Kakara merupakan objek wisata yang 

perlu diberikan prioritas utama dalam pengembangan objek wisata. Disisi lain, Dinas 

pariwisata kabupaten Halmahera Utara juga dapat mengembangkan beberapa objek 

wisata lainnya, seperti Pulau Kumo, Telaga Paca dan Pulau Tagalaya sebagai prioritas 

pengembangan pariwisata berikutnya.  
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