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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Taman Nasional 

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

mendefinisikan taman nasional sebagai area alami di daratan dan/ atau lautan yang 

ditunjuk untuk melindungi integritas ekologis dari satu atau lebih ekosistem untuk 

generasi sekarang dan yang akan datang; melarang ekploitasi dan okupasi yang 

bertentangan dengan tujuan peruntukkan kawasan dan; memberikan keuntungan 

untuk kegiatan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan peluang 

pengunjung wisata yang semuanya itu harus sesuai dengan lingkungan dan 

budaya setempat. (IUCN, 2008)    

Taman nasional masuk kedalam kategori II kawasan konservasi IUCN 

yang merupakan area perlindungan yang dikelola dengan fungsi utama untuk 

konservasi spesies dan jenis habitat yang kaya serta untuk rekreasi. Prinsip pokok 

pengertian taman nasional adalah (IUCN, 2008):  

1.  Suatu area yang memiliki keunikan yang tinggi nilai keberadaan jenis yang 

dikonservasi, layanan ekosistem, type habitat, bentangan alam yang 

menarik, pemandangan yang indah, budaya/ tradisi masyarakat yang 

menarik.    

2.  Area yang luas cukup untuk menjamin kesendirian atau dengan dukungan 

tambahan dari sebuah jaringan kawasan lindung lainnya yang telah 

ditetapkan. 

3.  Konservasi dari kelangsungan hidup dan dinamika lingkungan alam dari 

keanekaragaman hayati yang sesuai dengan tujuan rancangan keruangan 

alam dan skala sementara di atas.  

(MacKinnon et al., 1993) mendefinisikan taman nasional sebagai kawasan 

yang diperuntukkan bagi perlindungan kawasan alami dan pemandangan indah 

serta memiliki nilai bagi pemanfaatan ilmiah, pendidikan dan rekreasi. Fungsi 

utama taman nasional adalah : 
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1. Menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi sistem penyangga 

kehidupan  

2. Melindungi keanekaragaman jenis dan mengupayakan manfaat sebagai 

sumber plasma nutfah  

3. Menyediakan sarana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

pendidikan dan latihan  

4. Memenuhi kebutuhan sarana wisata alam dan melestarikan budaya 

setempat  

5. Merupakan bagian dari pengembangan daerah setempat.  

Pada saat ini jumlah taman nasional yang ada di Indonesia sebanyak 50 

taman nasional yang tersebar dalam beragam ekosistem baik di daratan 

(terrestrial), pesisir dan perairan (laut) (Kemenhut, 2014). Selanjutnya, Nugroho 

(2011) menyebutkan 65% proporsi terbesar kawasan konservasi adalah taman 

nasional. Penataan taman nasional mempunyai dasar pertimbangan (i) mempunyai 

keanekaragaman hayati yang tinggi dengan flora dan fauna khas yang terancam 

dan mendekati kepunahan, (ii) merupakan daerah tangkapan air yang penting bagi 

daerah sekitarnya, (iii) mempunyai panorama yang indah dengan berbagai potensi 

ekowisata, (iv) mempunyai potensi atraksi budaya yang menarik serta 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, (v) mempunyai potensi pendidikan dan 

pelatihan, (vi) dengan fungsi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara 

lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. (Nugroho, 2011) 

Menurut (UU No. 5, 1990), taman nasional adalah sebagai kawasan 

pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi 

yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan 

menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Taman nasional dikelola dengan 

sistem zonasi untuk mengatur keruangan di dalam kawasan taman nasional 

menjadi zona-zona pengelolaan.  

Taman nasional di Indonesia dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis  

Balai/Balai Besar Taman Nasional yang secara struktur organisasinya di bawah 
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wewenang Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 

Kementerian Kehutanan. Dasar pengelolaan taman nasional di Indonesia 

berlandaskan peraturan Menteri Kehutanan No. P. 03/Menhut-II/2007 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.  

Selanjutnya, peraturan Menteri Kehutanan No. P. 56/Menhut-II/2006 

tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Zona taman nasional adalah wilayah di 

dalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi 

ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Lebih lanjut, zona dalam 

kawasan taman nasional terdiri dari: (a) zona inti, (b) zona rimba; zona 

perlindungan bahari untuk wilayah perairan, (c) zona pemanfaatan, (d) zona lain 

(zona tradisional, rehabilitasi, religi, budaya, sejarah dan zona khusus). Zonasi di 

dalam kawasan taman nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

ekowisata terbatas berada di zona rimba. Sedangkan, untuk zona yang dapat 

dilakukan kegiatan pemanfatan dan pengembangan ekowisata berada di zona 

pemanfaatan.  

Pengembangan pariwisata di taman nasional saat ini lebih dimaksudkan 

sebagai upaya untuk mendukung misi konservasi hutan berikut keanekaragaman 

hayatinya. Pengembangan pariwisata hutan juga bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan ekonomi masyarakat lokal yang berada di dalam dan sekitar kawasan 

sehingga lebih sejahtera. Dengan adanya pariwisata di taman nasional dapat 

memberikan manfaat kelestarian lingkungan disamping manfaat ekonomi kepada 

masyarakat lokal dengan berkurangnya tekanan terhadap sumberdaya hutan yang 

dieksploitasi karena sudah tergantikan dengan aktifitas pariwisata. Selain itu, 

masyarakat dengan sendirinya akan sadar dan menjaga kelestarian lingkungan 

untuk mempertahankan ekonominya berdasarkan aktifitas pariwisata di 

daerahnya.    

2.2. Pariwisata Berkelanjutan 

Pariwisata berkelanjutan merupakan bagian dari pembangunan 

berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri berkembang dari laporan 

brundtland yang berjudul Our Common Future pada tahun 1987 pada badan 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selanjutnya, dari laporan tersebut 

mengingatkan bangsa-bangsa di seluruh dunia menyelenggarakan konferensi 

tingkat tinggi (KTT) yang dikenal sebagai KTT Bumi pada tahun 1992 di Rio de 

Janeiro Brazil, yang membuat kesepakatan bersama negara-negara di dunia untuk 

menerapkan pembangunan berkelanjutan. Penerapan pembangunan berkelanjutan 

di Indonesia sudah masuk kedalam agenda pembangunan nasional di semua 

bidang dan sektor, termasuk bidang pariwisata. 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah 

dan pemerintah daerah. Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang 

terkait pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang 

dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung 

jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya 

yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta 

kepentingan nasional. (UU No. 10, 2009) 

Selanjutnya di dalam (UU No. 32, 2009), mendefinisikan pembangunan 

berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek 

lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk 

menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, 

kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

Pariwisata berkelanjutan dapat diartikan sebagai berbagai macam kegiatan 

wisata yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi dan 

prinsip konservasi lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya untuk kegiatan 

pariwisata. (Fandeli & Nurdin, 2005) 

Pariwisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang dapat memenuhi 

kebutuhan pada saat sekarang dan pada saat yang akan datang dengan tidak 

melakukan pengrusakan terhadap alam dan kebudayaan masyarakat lokal 

setempat untuk dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. (UNESCO et al, 

2009) 
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Kegiatan pariwisata berkelanjutan bisa dilaksanakan pada semua bentuk 

aktifitas pariwisata dan pada semua objek wisata. Pariwisata berkelanjutan harus 

mencakup kualitas, kesinambungan dan keseimbangan komponen lingkungan, 

budaya dan manusia. Berbagai macam jenis pariwisata dapat dipilih untuk 

mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan salah satu diantaranya adalah 

ekowisata. (UNESCO et al, 2009) 

Pariwisata berkelanjutan merupakan pembangunan sumberdaya yang 

meliputi atraksi, aksesibilitas, amenitas, pariwisata yang bertujuan untuk memberi 

keuntungan yang optimal bagi pihak yang berkepentingan dan tingkat kepuasan 

yang optimal bagi pengunjung dalam jangka panjang (Damanik & Weber, 2006). 

Selanjutnya (Fandeli & Nurdin, 2005) menyebutkan prinsip pembangunan 

pariwisata berkelanjutan dengan kriteria sebagai berikut: (i) keberlanjutan dengan 

kriteria kelestarian lingkungan yang sesuai dengan daya dukungnya, (ii) 

keberlanjutan sosial, (iii) keberlanjutan budaya, (iv) keberlanjutan dalam 

ekonomi.       

2.3. Ekowisata di Taman Nasional 

United Nation Commission on Sustainable Development (UNCSD) 

menyebutkan ekowisata adalah sustainable tourism yang : 1) menjamin partisipasi 

yang sejajar, efektif dan aktif dari semua komponen yang terkait; 2) menjamin 

partisipasi masyarakat lokal yang setuju atau tidak dalam pengembangan 

masyarakat, lahan dan daerah; 3) Mengangkat keterlibatan masyarakat lokal 

dalam mengontrol dan memelihara sumberdaya. (Nugroho, 2011) 

Ekowisata adalah bagian kecil dari kegiatan pariwisata berkelanjutan 

(sustainable tourism) dan merupakan kegiatan perjalanan wisata yang di 

selenggarakan secara professional, terlatih dan memuat unsur pembelajaran, 

sebagai sumber ekonomi, yang memperhatikan warisan kebudayaan, partisipasi, 

dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal serta melakukan usaha untuk 

konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Nugroho, 2011). Sementara Wood 

(2002) memberikan definisi ekowisata sebagai bentuk usaha di bidang wisata 

alam yang dikelompokkan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.  
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Menurut IUCN yang sekarang disebut World Conservation Union (WCU) 

ekowisata adalah perjalanan dan kunjungan yang ramah lingkungan dan tidak 

merusak alam sekitar, dalam rangka meninkmati dan mengagumi alam (dan juga 

mengiringi keunggulan kebudayaan pada masa lalu dan pada masa sekarang) yang 

mendudkung upaya konservasi, mempunyai dampak negatif yang sedikit dari 

pengunjung, dan memberikan keuntungan secara nyata terhadap sosial ekonomi 

masyarakat lokal. (Wood, 2002) 

Selanjutnya (Wood, 2002), menyebutkan bahwa ekowisata terdiri atas 

beberapa komponen : 

1. Berkontribusi kepada konservasi keanekaragaman hayati 

2. Menjadikan masyarakat lokal lebih berkelanjutan secara baik 

3. Memasukkan pengalaman sebagai pembelajaran kepada pengunjung 

4. Melakukan aksi yang bertanggung jawab pada bagian dari industri 

pariwisata 

5. Menerima kunjungan dalam kelompok kecil 

6. Membutuhkan sedikit konsumsi sumberdaya alam yang tidak dapat 

diperbaharui 

7. Menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal dalam kepemilikan dan 

peluang usaha terutama masyarakat desa sekitar lokasi ekowisata.            

Menurut (Fandeli, 2000) Para rimbawan menyebutkan ecotourism dengan 

menggunakan istilah ekowisata. Sedangkan (TIES, 2006), menyebutkan 

ekowisata adalah perjalanan yang bertanggungjawab ke daerah alami yang 

mengkonservasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat.  

Prinsip ekowisata yang ditetapkan TIES telah disepakati menjadi panduan 

dan dalam pengelolaan pembangunan ekowisata secara internasional (Wood, 

2002). Prinsip-prinsip ekowisata ini berisikan : 
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1. Mengurangi dampak negatif pada kerusakan alam dan kebudayaan sebagai 

daerah tujuan ekowisata 

2. Memberikan pengetahuan kepada pengunjung mengenai pentingnya upaya 

konservasi 

3. Menekankan tentang pentingnya tanggung jawab sebuah usaha yang bekerja 

secara bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk dapat 

memberikan manfaat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan kawasan 

konservasi 

4. Memberikan pendapatan langsung pada pengelola kawasan konservasi alam 

dan perlindungan kawasan 

5. Menekankan kebutuhan zona ekowisata pada suatu kawasan untuk 

mendesain rencana pengelolaan pengunjung salah satu kawasan atau 

kawasan alam yang ditempatkan pada papan petunjuk untuk menjadi tujuan 

ekowisata. 

6. Menekankan pembelajaran yang berdasarkan penggunaan lingkungan dan 

sosial seperti program monitoring jangka panjang untuk menilai dan 

mengurangi dampak. 

7. Berusaha keras untuk meningkatkan keuntungan ekonomi penerimaan 

negara, pengusaha lokal, dan masyarakat yang berada disekitar objek 

ekowisata. 

8. Menjamin dalam pembangunan ekowisata tidak melebihi ambang batas 

lingkungan dan sosial yang diterima sebagai hasil penelitian dalam 

kerjasama dengan masyarakat lokal. 

9. Berdasar pada sarana prasarana yang dibangun selaras dengan lingkungan, 

mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengkonservasi tumbuhan lokal 

dan satwa liar, dan mencampurkan antara alam dan kebudayaan lingkungan. 

Jenis-jenis ekowisata di daerah yang disebutkan di dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan 

Ekowisata di Daerah antara lain: (a) ekowisata bahari; (b) ekowisata hutan; (c) 

ekowisata pegunungan; dan/atau (d) ekowisata karst. 
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Penyelenggaraan ekowisata di taman nasional diatur dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di 

Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata 

Alam. Di dalam PP No. 36 Tahun 2010 mengamanatkan penyelenggaraan 

pengusahaan pariwisata alam di taman nasional dilaksanakan dengan 

memperhatikan : konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; 

kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan 

Sosial; nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan, dan nilai-nilai yang hidup di 

dalam masyarakat; kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; kelangsungan 

pengusahaan pariwisata alam itu sendiri; dan memperhatikan keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 

memberikan pengertian ekowisata sebagai kegiatan wisata alam di daerah yang 

bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan 

dukungan terhadap upaya konservasi sumberdaya alam serta meningkatkan 

kesejahteraan melalui pendapatan masyarakat lokal.      

Kawasan taman nasional merupakan sebuah objek ekowisata yang sangat 

menarik untuk dilakukannya aktifitas ekowisata dan aktifitas pariwisata yang 

disesuaikan dengan lingkungan yang alami. Sehingga, pengelolaan taman nasional 

dalam menyelenggarakan ekowisata memberikan kesempatan kepada pengunjung 

dengan kepastian untuk berpartisipasi dalam melaksanakan aktifitas wisata yang 

diinginginkannya dan dengan kesadaran untuk mempertahankan lingkungan objek 

ekowisata tersebut. (Fandeli&Nurdin, 2005) 

2.4. Pengelolaan Lingkungan Ekowisata 

2.4.1. Daya Dukung Lingkungan  

Menurut (UU No. 32, 2009), mendefinisikan lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk 

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Lingkungan 

hidup berupa alam sekitar kita mempunyai fungsi yang sangat penting dan 
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strategis dalam kehidupan manusia, mahluk hidup lain, alam itu sendiri dan 

keseimbangan diantaranya. Sehingga, fungsi lingkungan hidup perlu untuk 

dilestarikan. Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan rangkaian upaya 

untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup. Selanjutnya, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan 

lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk hidup lain, 

dan keseimbangan antar keduanya. 

Lebih lanjut pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 

2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam 

Penataan Ruang Wilayah menyebutkan bahwa penentuan daya dukung 

lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui jumlah kapasitas lingkungan 

alam dan sumberdaya untuk mendukung kegiatan manusia yang menggunakan 

ruang bagi kelansungan hidup. Besarnya jumlah kapasitas penggunaan ruang 

tersebut dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumberdaya yang ada di 

hamparan ruang tersebut. Sumberdaya yang ada menjadi faktor pembatas dalam 

pemanfaatan ruang tersebut. 

Salah satu bentuk pengelolaan lingkungan pada kegiatan ekowisata di 

taman nasional adalah melalui pendekatan daya dukung. Fandeli & Nurdin 

(2005), menyebutkan pendekatan daya dukung dianggap sebagai teknik yang 

cenderung sesitif pada pengembangan pariwisata alam. Sementara itu, IUCN 

memasukan daya dukung sebagai indikator untuk mengontrol peringatan dini 

terhadap kemampuan area untuk mendukung jumlah wisatawan sebagai aspek 

perlindungan ekologi terhadap lokasi objek ekowisata. Selanjutnya, Fandeli 

(2009) menyebutkan masalah kerusakan lingkungan pada pariwisata alam 

berkaitan erat dengan daya dukung.  

Daya dukung ekowisata di dasarkan pada tingkat pemulihan ekosistem 

terhadap gangguan yang disebabkan aktifitas pengunjung ekowisata (Fandeli & 

Nurdin, 2005). Selanjutnya, menurut Coccossiss & Parpairis (1992) dalam 

Lucyanti (2013), menyatakan konsep daya dukung dipahami dengan kaitannya 

terhadap 3 (tiga) dimensi dasar yang terdiri dari lingkungan alami, lingkungan 

buatan dan lingkungan sosial. Secara umum, daya dukung berkaitan erat dengan 
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jumlah dan tipe pemanfaatan yang dapat diterima oleh suatu kawasan lindung dan 

kawasan disekitanya yang tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap kawasan 

dan kualitas berwisata (Manning, 2001). 

Pembatasan daya dukung lingkungan di objek ekowisata telah banyak 

disampaikan oleh para pakar dan ahli. Douglass (1975) dalam Fandeli (2009) 

dengan mendefinisikan daya dukung objek wisata adalah jumlah pengunjung yang 

menggunakan suatu daerah untuk melakukan aktifitas wisata yang masih dapat 

didukung oleh daerah tersebut yang ditandai dengan tanpa adanya perubahan pada 

kualitas daerah yang menjadi objek wisata tersebut.  

Soemarwoto (2004) mendefinisikan daya dukung lingkungan objek wisata 

alam sebagai kemampuan suatu area untuk menerima kunjungan wisata yang 

dinyatakan dalam jumlah pengunjung per satuan luas per satuan waktu. Definisi 

lain diberikan oleh Eagles dan McCool (2000) dalam Damanik dan Weber (2006) 

memberikan pengertian daya dukung sebagai jumlah wisatawan dan sarana 

prasarana ekowisata yang dapat didukung pada suatu kawasan objek wisata tanpa 

mengurangi kualitas biofisik objek daya tarik wisata alam. 

Daya dukung meliputi daya dukung lingkungan, sosial, dan budaya suatu 

area dapat menerima “beban” dari hasil perluasan dan diversifikasi atraksi wisata, 

peningkatan jumlah kunjungan pada periode tertentu, perubahan pada ekonomi 

masyarakat lokal, penataan pemanfaatan dan pendistribusian kembali sumberdaya 

lokal, serta peningkatan barang dan jasa (Damanik dan Weber, 2006). Sedangkan 

Manning (2001) dalam Sayan & Atik (2011) menyatakan bentuk daya dukung 

secara umum mengacu pada jumlah dan jenis pemakaian yang dapat ditampung di 

kawasan taman nasional dengan daerah-daerah yang terkait dampak yang tidak 

dapat diterima pada sumberdaya taman nasional dan kualitas pengalaman 

wisatawan. 

Fandeli & Nurdin (2005), menyebutkan daya dukung merupakan sebuah 

konsep untuk pembatasan terhadap penggunaan suatu kawasan yang diletakkan 

antara faktor pembatas berupa bentangan alam dan dengan jumlah pengunjung 

yang dibatasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung wisata terdiri dari 

tujuan pengunjung, sikap pengunjung dan lingkungan biofisik area objek wisata 
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(Soemarwoto, 2004; Irwan, 2007). Fandeli (2001) menyatakan faktor yang 

berpengaruh terhadap daya dukung wisata adalah jumlah pengunjung, aktifitas 

pengunjung, intensitas penggunaan, perilaku pengunjung, kualitas dan 

kemampuan pemulihan area tersebut secara alami. Sedangkan Priatna & Diarta 

(2009) menyebutkan faktor yang mempengaruhi daya dukung ekowisata berkaitan 

dengan implikasi pemasaran produk dan jasa ekowisata yang melibatkan 

pengunjung, dan tingkat penggunaan fasilitas oleh pengunjung, kepadatan 

pengunjung, lamanya durasi menginap pengunjung, jenis aktifitas pengunjung dan 

tingkat kepuasan pengunjung; atribut objek ekowisata sebagai tujuan ekowisata 

dan level pengembangan pariwisata. 

  Dari uraian diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung 

ekowisata sebagian besar berkaitan dengan pengunjung. Menurut Tran Nghi et al 

(2007) dalam Lucyanti (2013), jumlah wisatawan yang berada di objek wisata 

menjadi salah satu faktor yang paling penting terhadap sumberdaya yang ada 

terkait dengan konsep daya dukung wisata di objek wisata tersebut. Sedangkan 

Wearing dan Neil (1999) dalam Hakim (2004) menyatakan terdapat 3 (tiga) 

elemen yang harus diperhatikan terkait dengan daya dukung wisata yaitu: (i) 

elemen ekologis yang terkait dengan lingkungan alami objek wisata; (ii) elemen 

sosiokultural yang terkait dengan dampak wisata terhadap perikehidupan 

masyarakat dan budaya setempat; (iii) elemen sarana prasarana yang berkaitan 

dengan kebutuhan pengunjung ekowisata. 

Dalam pengelolaan objek ekowisata tidak terlepas dari daya dukungnya 

yang menentukan kualitas lingkungan dari suatu objek ekowisata tersebut. Hakim 

(2004) menyebutkan bahwa kualitas lingkungan sebagai bagian dari industri 

wisata yang terintegral dan harus menjadi perhatian utama dari pengelola atau 

penyelenggara kegiatan wisata. Selanjutnya Mihalic (2000) dalam Hakim (2004) 

menyebutkan kualitas lingkungan termasuk di dalamnya kualitas bentangan alam 

dan atau pemandangan alam itu sendiri yang dapat menurun kualitasnya oleh 

aktifitas manusia. 

 



26 
 

2.4.2. Klasifikasi Daya Dukung Lingkungan Wisata 

Daya dukung lingkungan wisata sebagai kriteria dalam mewujudkan 

kelestarian lingkungan hidup (environment sustainability) terdiri atas daya dukung 

fisik, daya dukung realitas dan daya dukung efektif atau daya dukung yang 

direkomendasikan (Mowforth & Munt, 1998) dalam (Fandeli dan Nurdin, 2005). 

Daya dukung fisik (Physical Carrying Capacity/PCC) adalah kemampuan suatu 

kawasan atau area objek wisata untuk dapat menampung pengunjung, masyarakat 

lokal, aktifitas wisata dan sarana prasarana wisata di atasnya (Liu, 1994) dalam 

(Pitana & Diarta, 2009). Menurut Cifuentes (1992) daya dukung fisik merujuk 

pada batas maksimum dari kunjungan wisata secara fisik dalam satu hari. Definisi 

daya dukung fisik ini berasal dari hubungan antara waktu kunjungan objek wisata 

dengan lamanya waktu yang dipergunakan pengunjung, ruang pada objek wisata 

yang tersedia, ruang yang dipergunakan pengunjung dan jenis jalur wisata baik 

berupa melingkar ataupun linier. 

Menurut Douglass (1978) dalam Lucyanti (2013) daya dukung pada suatu 

ekosistem berbeda dengan ekosistem lainnya, sehingga suatu kawasan objek 

wisata berbeda pula kemampuannya dalam menanpung pengunjung ekowisata 

dengan kawasan objek wisata lainnya. Sedangkan Tran Nghi et al (2007) 

memberikan pengertian daya dukung fisik sebagai kemampuan daya dukung 

ekologis suatu daerah yang merupakan jumlah pengunjung yang dapat melakukan 

aktifitas di atas daerah objek wisata tersebut tanpa menyebabkan degradasi 

lingkungan alam pada batasan yang diijinkan.     

Cifuentes et al (1990, 1992, 1999) dalam Ortega et al (2011), menyatakan 

bahwa jumlah kunjungan maksimum yang dapat diterima daerah pelestarian alam 

harus mempertimbangkan dan memperhitungkan kondisi fisik, biologis dan 

manajemen objek wisata tersebut. Pertimbangan melalui perhitungan fisik dan 

biologis dapat diketahui melalui perhitungan daya dukung riilnya (Real Carrying 

Capacity/ RCC). Lucyanti (2013) menyebutkan daya dukung riil (Real Carrying 

Capacity/ RCC)adalah nilai daya dukung fisik yang telah dikoreksi dengan nilai 

faktor-faktor pembatas lingkungan yang mempengaruhi batas maksimum 
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pengunjung secara fisik yang dapat diterima oleh lingkungan. Sedangkan, peran 

manajemen pengelola objek wisata ikut mempengaruhi daya dukung riil dalam 

memberikan pelayanan yang prima (service excellent) terhadap pengunjung objek 

ekowisata sehingga dapat meningkatkan daya dukung efektif (Effective Carrying 

Capacity/ ECC) suatu kawasan. Nilai daya dukung efektif (Effective Carrying 

Capacity/ ECC) ini mewakili jumlah maksimum pengunjung yang diterima pada 

suatu objek wisata untuk kepentingan umum dimana diperoleh dari nilai daya 

dukung riil (ECC) yang dikaitkan dengan kapasitas manajemen pengelola objek 

wisata. 

Penilaian daya dukung efektif (ECC) ini memperhitungkan RCC yang 

merupakan nilai PCC yang dipengaruhi faktor pembatas/ koreksi berupa variabel 

biotik dan abiotik. Variabel biotik yang digunakan flora dan fauna yang terdapat 

di lokasi objek ekowisata TNBT. Karakteristik flora dan fauna di TNBT berupa 

habitat endemik sumatera yang terancam punah seperti cedawan mukarimau 

(Rafflesia hasseltii), salo (Johannesteijsmannia altifrons) dan harimau sumatera 

(Phantera tigris sumatrae), gajah sumatera (Elephas Maximus sumatranus), 

orangutan sumatera (Pongo abelii) (BTNBT & FZS, 2009). Variabel abiotik 

dipengaruhi oleh curah hujan, kelerengan, kepekaan tanah, dan erosivitas. Kondisi 

topografi TNBT merupakan perbukitan dengan kelerengan yang terjal. Selain itu, 

kepekaan erosi tanah juga mempengaruhi aktifitas ekowisata yang dilakukan oleh 

pengunjung. Curah hujan juga mempengaruhi kenyamanan pengunjung dalam 

beraktifitas ekowisata. 

Hasil penilaian dari daya dukung efektif (ECC) yang digunakan adalah 

jumlah pengunjung/ minggu. Karena pengunjung ekowisata TNBT melakukan 

aktifitas ekowisata pada akhir minggu. Kondisi ini untuk selanjutnya dilakukan 

pembandingan dengan data kunjungan riil yang diperoleh dari pengelola objek 

ekowisata di kantor Balai TNBT. Data tersebut dilakukan untuk analisis apakah 

daya dukung efektif tersebut sudah melewati atau dibawah daya dukung 

optimumnya. Sehingga dapat dilakukan untuk pengembangan atau pengendalian 

aktifitas ekowisata di lokasi objek wisata tersebut.  
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Selain lingkungan fisik yang mempunyai keterbatasan dalam kegiatan 

ekowisata. Aktifitas ekowisata juga dapat menimbulkan sosial psikologis berupa 

persepsi bagi para pengunjung dan masyarakat lokal sekitar objek ekowisata. 

Daya dukung psikologis (persepsi) merupakan tingkat kepuasan terendah dari 

pengunjung yang siap untuk diterima sebelum mereka mencari alternatif tujuan 

wisata yang lain (Hunter, 1995) dalam (Lucyanti, 2013). Kepuasan pengunjung 

dapat diketahui dengan menetapkan daya dukung fisik (PCC) dari daya dukung 

psikologis (Fandeli & Muhamad, 2009). Selanjutnya, daya dukung psikologis 

dapat diketahui melalui survey terhadap pengunjung tentang seberapa luas area 

yang dirasakan nyaman oleh pengunjung dalam melakukan aktifitas wisata. 

Kepuasan pengunjung merupakan salah satu indikator pariwisata berkelanjutan 

melalui perhitungan daya dukung (Lopez & Bonilla, 2007) 

Daya dukung Sosial (Sosial/Cultural Carrying Capacity) menggambarkan 

dampak dari pengunjung pada gaya hidup masyarakat lokal (Liu, 1994) dalam 

(Pitana & Diarta, 2009). Kemampuan sebuah kelompok masyarakat untuk 

menerima kedatangan pengunjung beserta gaya hidupnya di kelompok masyarakat 

tertentu sangat beragam dari satu budaya suatu wilayah lain budaya ke budaya 

lainnya. Sedangkan Tran Nghi et al (2007) menggunakan daya dukung sosial 

aspek sebagai pendekatan yang terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu: (i) tingkat 

penerimaan masyarakat lokal yang tercermin oleh jumlah pengunjung maksimum 

yang dapat diterima masyarakat setempat tanpa rasa yang tidak senang; (ii) 

tingkat penerimaan pengunjung yang dinyatakan tingkat kepuasan pengunjung 

tersebut ke objek ekowisata dan jumlah pengunjung datang ke objek ekowisata itu 

kembali. Sedangkan Saveriades (2000) melakukan pendekatan analisis daya 

dukung sosial melalui: (a) sikap dan persepsi masyarakat lokal terhadap 

pengunjung; (b) perasaan dan reaksi masyarakat lokal terhadap jumlah 

pengunjung yang datang di daerah mereka; (c) perubahan gaya hidup masyarakat 

karena pengaruh pengunjung; (d) hubungan antara pengunjung dengan 

masyarakat lokal. 
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Berdasarkan uraian diatas dipahami konsep tentang daya dukung 

lingkungan ekowisata merupakan interaksi antara lingkungan (biofisik), Sosial 

dan ekonomi saling berkaitan di atas sebuah area objek ekowisata yang tidak 

menurunkan kualitas dari aspek-aspek tersebut. Sunaryo (2013), menerangkan 

bahwa sinergi antara suatu kegiatan kepariwisataan merupakan satu kesatuan 

sistem yang berinteraksi antara komponen yang ada yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya dan bersifat kesatuan yang menyeluruh (holistic). 

Datangnya pengunjung ke objek ekowisata memberikan manfaat secara ekonomi 

kepada kehidupan masyarakat sekitar objek ekowisata baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. 

Manfaat ekonomi dalam hal ini disebut sebagai daya dukung ekonomi 

ekowisata dapat mendukung perekonomian masyarakat dengan menerima 

kunjungan aktifitas ekowisata tanpa melakukan pengrusakan lingkungan dan 

tatanan kehidupan masyarakat lokal. Sedangkan Hunter (1995) dalam Clivaz et al 

(2004) menyatakan daya dukung ekonomi sebagai suatu kemampuan untuk 

menyerap kegiatan wisata tanpa harus merubah dan mengganggu aktifitas 

kebiasaan masyarakat lokal yang ingin dilakukan. Dengan terpeliharanya daya 

dukung ekonomi masyarakat lokal dapat membawa masyarakat tetap menjaga dan 

melindungi lingkungan objek ekowisata di sekitarnya. 

2.5. Persepsi Para Pelaku Ekowisata 

Persepsi dari pelaku ekowisata diperlukan untuk mengetahui dan 

memprediksi dampak dari suatu kegiatan atau untuk memberikan masukan dan 

saran yang berguna untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana yang ada atau 

dengan membuat sarana prasarana baru (Spanou et al, 2012). Menurut Cherry 

(2013), persepsi adalah pengalaman seseorang yang berkaitan dengan perasaan 

yang melibatkan antara pengalaman yang berasal dari stimulant lingkungan serta 

diikuti tindakan yang dilakukan sebagai respon atau jawaban dari stimulant 

tersebut. Persepsi secara sempit diartikan sebagai penglihatan atau cara seseorang 

melihat suatu hal, sedangkan dalam arti luas adalah sudut pandang seseorang 

dalam memandang atau mengartikan sesuatu hal (Leavitt, 1997). 
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Dalam pengelolaan objek wisata selain persepsi dari pengunjung juga 

diperlukan persepsi dari masyarakat dan pengelola setempat. Persepsi masyarakat 

mengenai keberadaan objek wisata mencerminkan pendapat, keinginan, harapan, 

dan respon masyarakat atas kegiatan pengelolaan ekowisata di daerah sekitar 

mereka (Latupapua, 2011). Salah satu pengelolaan berupa pengembangan objek 

ekowisata melalui persepsi berupa karakter pasar yang berkaitan dengan persepsi 

pengunjung terhadap komponen objek wisata yang termasuk aspek psikografi 

yang di dalamnya terdapat motivasi, persepsi, ekspektasi dan preferensi 

pengunjung terhadap jenis dan produk wisata (Sunaryo, 2013). 

Menurut (Robbins, 1996), yang mempengaruhi persepsi antara lain: (1) 

pelaku persepsi, yaitu seseorang yang melihat suatu yang dilihatnya dan berupaya 

untuk menafsirkan hal yang dilihatnya tersebut, penafsiran itu dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi dari pelaku persepsi, yang meliputi sikap, motif, suasana hati, 

pengalaman dan prestasi sebelumnya dan pengharapan; (2) target yang akan 

dilihat, yang berkaitan dengan karakteristik target yang dapat mempengaruhi hal 

yang dipersepsikan; (3) situasi, yaitu unsur yang ada di lingkungan sekitar yang 

dapat mempengaruhi persepsi. 

Tabel 2. Proses pengambilan keputusan dalam berwisata 

Tahapan Kegiatan yang dilakukan Pengaruh dan 

pertimbangan utama 

1. Munculnya 

kebutuhan 

Munculnya keinginan 

berwisata dengan 

mempertimbangkan 

kemungkinan ya dan tidak. 

Motivasi umum berwisata 

(kapan dan ketersediaan 

dana) 

2. Pengumpulan dan 

evaluasi informasi 

wisata 

Mempelajari katalog dan 

iklan wisata, meminta saran 

sahabat, meminta petunjuk 

biro perjalanan dan ahli. 

Saran dan cerita kenalan, 

iklan dan promosi, saran 

dan rekomendasi agen 

perjalanan. 

3. Keputusan Memutuskan tentang daerah 

tujuan, moda perjalanan, 

waktu dan biaya, 

pengaturan perjalanan, 

sumber layanan. 

Saran pihak perantara, 

kesan, pengalaman 

sebelumnya. 

4. Persiapan wisata Pemesanan dan konfirmasi 

(tiket, hotel dll), 

pembiayaan, alat 

kelengkapan perjalanan. 

Pengaturan perjalanan, 

bank, pertokoan 

Sumber : Damanik & Weber, (2006)  
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Ekowisata dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor Sosial (persepsi dan 

perilaku para pelaku pariwisata) dan faktor ekonomi. (masyarakat dan pengelola). 

Dalam pemanfaatan taman nasional secara lestari untuk kegiatan ekowisata 

diperlukan keterpaduan pengelolaan yang menitik beratkan perlindungan terhadap 

ekosistem dan memberikan keuntungan sosial ekonomi kepada masyarakat 

setempat. Menurut Vodouhe et al.,(2010), untuk mengetahui efektifitas kebijakan 

pengelola dalam kegiatan konservasi kawasan sangat diperlukan persepsi 

masyarakat lokal. 

Keberlanjutan ekowisata turut ditentukan berdasarkan persepsi para pelaku 

wisata yang saling bersinergi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. 

Menurut Ratnadewi (2010), persepsi terhadap pola perencanaan dan pengelolaan 

aset ekowisata mempunyai nilai penting yang tidak terlepas dari faktor-faktor 

sebagai berikut: (1) perencanaan dasar dalam perencanaan dan manajemen; (2) 

upaya mempertahankan keseimbangan konservasi dengan pemanfaatan yang 

lestari; (3) mengimplementasikan konsep perencanaan dengan teknik dan prinsip 

pengembangan; (4) pengorganisasian wisatawan; (5) kelangsungan pengelolaan 

terhadap sumberdayanya. 

Untuk mengukur sikap, perilaku dan persepsi dari masyarakat dengan 

menggunakan skala Likert (Nazir, 2011). Skala Likert adalah sebuah skala ukuran 

yang sengaja dibuat untuk mengetahui suatu sikap, perilaku atau persepsi dari 

responden sesuai dengan pilihan yang paling sesuai dengan pandangan dari 

responden tersebut (Losby & Wetmore, 2014). Secara tardisional skala Likert 

dapat berupa skala ganjil dan genap. Masing-masing skala memiliki kelebihan dan 

kekurangan.  

Menurut Losby & Wetmore (2014), keunggulan penggunaan skala Likert 

ganjil yang memiliki nilai tengah adalah: (1) memberikan jalan keluar atau pilihan 

dari jawaban yang menarik responden; (2) pada topik yang sangat sensitif lebih 

tepat menggunakan nilai tengah sebagai pilihan. Sementara kelemahan dari skala 

ganjil yang memiliki nilai tengah adalah: (1) memang memberikan jalan keluar, 

nilai tengah dilihat sebagai pilihan yang mudah ketika responden merasa tidak 
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yakin, dan itu  justru menjadi pertanyaan sebagai jawaban yang netral; (2) 

responden cenderung tidak meluangkan waktu untuk menimbang kebaiakan dari 

masing-masing pilihan jawaban; (3) kita mungkin tidak bisa tanggapan yang 

akurat, karena kita tahu responden mempunyai arti sendiri untuk nilai tengah yang 

dipilih. 

Selanjutnya, keunggulan skala Likert genap tanpa adanya nilai tengah 

adalah: (1) memaksa responden untuk memilih jawaban yang sesuai dengan 

keinginannya; (2) responden memilih lebih bijaksana; (3) menghilangkan 

kemungkinan salah tafsir dari adanya nilai tengah. Sedangkan kekurangannya 

adalah: (1) responden dipaksa untuk memilih jawabannya; (2) responden bisa 

menjadi tertekan dan frustasi; (3) kemungkinan tanggapan dari responden yang 

dikumpul tidak akurat (Losby & Wetmore, 2014). 

Metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara 

terstruktur dan dokumentasi. Dari observasi lapangan dapat diketahui interaksi 

yang saling berkaitan dengan kondisi sosial yang alami. Untuk selanjutnya, 

pengumpulan data wawancara melalui wawancara terstruktur dengan 

permasalahan penelitian yang telah ditentukan dapat berupa jawaban terbuka 

ataupun jawaban tertutup (Iskandar, 2009). Pengumpulan data wawancara melalui 

kuesioner berupa daftar pertanyaan yang menggambarkan fakta, pendapat dan 

persepsi diri dari responden (Nazir, 2011).        

2.6. Penentuan Prioritas Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan 

Pengelolaan berkelanjutan adalah suatu pendekatan pengelolaan 

sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang dimanfaatkan dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan dan 

mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya (Tuwo, 

2011). Selanjutnya, Clark (1992), menyatakan dalam pendekatan pengelolaan 

diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan kajian yang sistematis terhadap 

sumberdaya alam yang meliputi potensi, alternatif pemanfaatan, kondisi sosial 

ekonomi untuk memilih dan menentukan cara pemanfaatan yang terbaik dan 

tepat.   



33 
 

 Strategi merupakan tanggapan yang secara terus menerus yang adaptif 

terhadap peluang dan ancaman yang berasal dari faktor luar serta kekuatan dan 

kelemahan dari faktor dalam yang mempengaruhi organisasi (Argyris, 1985; 

Mintzber, 1979; Steiner & Miner, 1977) dalam (Rangkuti, 2006). 

Perencanaan terkait dengan strategi sebagai implementasi kebijakan yang 

berupa prediksi sehingga memerlukan persepsi untuk memperkirakan masa depan 

(Pitana & Diarta, 2009). Strategi kebijakan pengelolaan ekowisata TNBT 

dipengaruhi oleh para pihak yang berkepentingan (Stakeholders). Stakeholders 

adalah kelompok yang berada baik di dalam maupun di luar organisasi yang 

berperan terhadap penentuan kinerja suatu organisasi (Sutomo et al., 2002). 

Stakeholders yang terkait dengan pengembangan ekowisata di TNBT 

terdiri dari : Balai TNBT, BAPPEDA Kab. Inhu, Dinas Pemuda Olahraga dan 

Pariwisata Kab. Inhu, STIE-Indragiri, Kelompok sadar wisata Rantau Salo, 

Yayasan Program Konservasi Harimau Sumatera (YPKHS). Masing-masing dari 

Stakeholders terkait diambil 1 (satu) orang tenaga pakar sebagai key person dalam 

memberikan masukkan dalam penentuan strategi pengembangan ekowisata di 

TNBT.   

Hasil dari wawancara yang mendalam (indepth interview) terhadap para 

pihak yang berkepentingan (Stakeholders), selanjutnya diidentifikasi 

menggunakan analisis SWOT (Strength/kekuatan, weakness/kelemahan, 

opportunities/peluang dan threats/tantangan/ancaman). Penggunaan metode 

analisis matiks SWOT dilakukan dalam mengidentifikasi permasalahan strategi 

management ekowisata di Taman Negara Penang Malaysia (Hong & Chan, 2010). 

Menurut Rangkuti (2006), penggunaan analisis SWOT mempertimbangkan faktor 

internal sebagai kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal sebagai peluang 

dan tantangan. 

Nilai positif penggunaan analisis SWOT adalah dapat digunakan pada 

waktu yang terbatas dan situasi yang kompleks oleh siapa saja dengan tujuan 

pencapaian tujuan berdasarkan strategi yang diambil dari kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman dari suatu permasalahan (Pemerintah Queensland,2014). 



34 
 

Selanjutnya, SWOT dapat juga digunakan sebagai alat untuk menentukan 

alternatif strategi yang harus dianalisis ketika alternatif strategi muncul dan 

konteks keputusan yang relevan dengan alternatif tersebut (Kangas et al,. 2001). 

Untuk penggunaan analisis SWOT juga memiliki nilai negatif yang berupa 

ketidakpastian dan sulit untuk menetukan tujuan dari faktor permasalahan yang 

lebih kompleks dalam hal penentuan isu-isu yang prioritas, tidak menyediakan 

solusi atau menawarkan keputusan alternatif, bias memunculkan banyak ide tetapi 

tidak membantu memilih mana keputusan yang terbaik, banyak menanpilkan 

informasi tetapi tidak semuanya berguna (Pemerintah Queensland, 2014). Analisis 

SWOT bersifat subjektif secara individu. Sedangkan Kangas et al. (2001), 

menyatakan analisis SWOT menunjukkan hasil akhir berupa penilaian kualitatif 

yang tidak komplit dari faktor internal dan eksternal (Kangas et al,. 2001). 

Metode analisis SWOT digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh 

permasalahan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata di TNBT 

dan selanjutnya dipertajam dengan melakukan wawancara mendalam (indepth 

interview) terhadap strategi prioritas kebijakan yang akan diambil melalui metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

2.7. Analytical Hierarchy Process (AHP)   

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah sebuah model dengan proses 

yang rasionalitas sistemik secara keseluruhan mengkaji interaksi serempak dari 

elemen – elemen komponen dalam suatu hirarki (Saaty, 1993). Permasalahan 

realitas yang rumit dan tidak terstruktur dapat diselesaikan dengan 

mengelompokkannya ke dalam elemen - elemen dan kemudian menetapkan 

prioritas yang disusun dalam sebuah hirarki. 

Metode analisa data AHP digunakan untuk menyelesaikan masalah–

masalah kuantitatif (terukur) maupun yang memerlukan pendapat. (Saaty, 1993) 

menyatakan bahwa AHP dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam 

menetapkan prioritas yang menghasilkan seperangkat alternatif dan memilih 

alternatif kebijakan yang terbaik serta menetapkan berbagai persyaratan dalam 
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memprediksi hasil dan menaksir resiko mengukur prestasi dan menyelesaikan 

konflik. 

Keunggulan AHP dibandingkan dengan metode lain adalah (Saaty, 1993): 

1. Kesatuan (Unity): menjadikan permasalahan yang tidak terstruktur dan 

kompleksitas menjadi sebuah model yang lebih mudah dipahami. 

2. Kompleksitas (Complexity): konsep penyelesian masalah yang kompleks 

dengn pendekatan sistem yang terintegrasi secara deduktif. 

3. Saling ketergantungan (Inter Dependence): dapat digunakan pada elemen-

elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi 

elemen yang sama/mirip. 

4. Struktur Hierarki (Hierarchy Structuring): mengelompokkan elemen sistem 

ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang 

sama/mirip. 

5. Pengukuran (Measurement): menyediakan skala pengukuran dan metode 

untuk mendapatkan prioritas. 

6. Konsistensi (Consystency): mempertimbangkan konsistensi logis dalam 

melakukan penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas.  

Kelemahan dari metode AHP adalah (Saaty, 1993): 

1. Ketergantungan AHP pada input utamanya yang merupakan persepsi dari 

para pakar sehingga merupakan nilai subyekfitas dari para pakar. Model 

akan tidak berarti bila para pakar memberikan penilaian yang keliru. 

2. Tidak ada batasan kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. 

Karena model dengan metode AHP merupakan model matematika yang 

tanpa adanya pengujian statistik. 

Untuk menyusun hirarki, tidak ada batasan dalam menempatkan tujuan, 

kriteria dan kegiatan. Semua tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dalam 

menyelesaikan suatu masalah. Struktur hirarki permasalahan yang bersifat sosial, 

ekonomi dan manajemen tidak harus sama tetapi harus memperhatikan faktor–

faktor pendukungnya. 
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Prinsip dasar AHP adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan hirarki dengan menggambarkan dan menguraikan hirarki suatu 

permasalahan menjadi elemen–elemen terpisah 

2. Penetapan prioritas dengan menentukan peringkat elemen–elemen menurut 

relatif pentingnya 

3. Konsistensi logis yang menjamin setiap elemen–elemen dikelompokkan 

secara logis.  

Dalam penggunaan AHP untuk memperoleh keputusan yang terbaik harus 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Bila resiko inkonsistensi ≥ 0,1 maka kualitas informasi harus diperbaiki 

dengan menggunakan pertanyaan ketika membuat perbandingan berpasangan 

dan/atau melakukan pengisian ulang kuesioner 

2. Responden harus orang yang benar mengetahui permasalahan, 

mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengetahui informasi yang 

dibutuhkan. 

Menurut (Saaty, 1993) kerangka kerja AHP terdiri dari delapan langkah 

utama, yaitu : 

1. Mendefinisikan persoalan dan merinci penyelesaian permasalahan yang 

diinginkan. Diperlukan pemahaman masalah secara mendalam sehingga tepat 

dalam penentuan tujuan, kriteria dan elemen-elemen yang menyusun hiraki. 

Tidak terdapat prosedur yang pasti untuk mengidentifikasi elemen-elemen 

sistem tersebut di atas, tetapi dianalisa sesuai dengan kemampuan peneliti. 

2. Membuat struktur hirarki dari sudut pandang pengelola secara menyeluruh. 

Struktur hirarki ini mempunyai bentuk yang saling berkaitan. Terdiri dari 

sasaran utama, sub–sub tujuan, faktor–faktor pendorong yang mempengaruhi 

sub sistem tujuan tersebut, pelaku–pelaku yang memberi dorongan, tujuan–

tujuan pelaku dan pada akhirnya ke alternatif strategis, pilihan atau skenario. 

Hirarki disusun berdasarkan jenis keputusan yang akan dipilih. Puncak 

hirarki adalah satu elemen yang disebut fokus, yaitu sasaran keseluruhan 
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secara luas. Sedangkan tahapan dibawahnya terdiri dari beberapa elemen 

yang dibagi dalam kelompok homogeny agar dapat dibandingkan dengan 

elemen-elemen yang berada pada tingkatan sebelumnya.      

3.  Menyusun matriks banding berpasangan. Matriks banding berpasangan 

dimulai dari puncak hirarki yang merupakan dasar untuk melakukan 

pembandingan berpasangan antar elemen yang terkait yang ada di bawahnya. 

Perbandingan berpasangan pertama dilakukan pada elemen tingkat kedua 

terhadap fokus yang ada di puncak hirarki. Menurut perjanjian, suatu elemen 

yang berada di sebelah kiri diperiksa perihal dominasi atas yang ada di 

sebelah kiri suatu elemen di puncak matriks.    

4. Mengumpulkan semua pertimbangan yang diperlukan dari hasil melakukan 

perbandingan berpasangan antar elemen pada langkah 3. Setelah matriks 

pembandingan antar elemen dibuat, dilakukan pembandingan berpasangan 

antar setiap elemen pada kolom ke-i dengan setiap elemen pada baris ke-j. 

pembandingan berpasangan tersebut dilakukan dengan pertanyaan : seberapa 

kuat elemen baris ke-j didominasi atau dipengaruhi, dipenuhi atau 

diuntungkan oleh fokus di puncak hirarki disbanding dengan kolom ke-i ?. 

untuk mengisi matriks banding berpasangan digunakan skala banding 

sebagaimana tampak pada Tabel 3 berikut. 

 Tabel 3. Skala untuk pengisian matriks perbandingan berpasangan 

Intensitas 

Pentingya 
Defenisi Penjelasan 

1 Kedua elemen sama 

pentingnya 

Dua elemen sama kuat pada 

sifatnya 

3 Elemen yang satu sedikit 

lebih penting dibandingkan 

elemen lainnya  

Pengalaman dan 

pertimbangan sedikit lebih 

menyokong satu elemen atas 

elemen lainnya 

5 Elemen yang satu sangat 

penting dibandingkan 

elemen yang lain 

Pengalaman dan 

pertimbangan dengan kuat 

menyokong satu elemen atas 

elemen lainnya 

7 Elemen yang satu jelas  

lebih pentingnya 

dibandingkan elemen yang 

lain 

Satu elemen dengan kuat 

disokong dan didominasinya 

telah terlihat dalam praktek 

9 Elemen yang satu mutlak Bukti yang menyokong 
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lebih penting dibandingkan 

elemen lainnya 

elemen yang satu memiliki 

tingkat penegasan tertinggi 

yang menguatkan 

2,4,6,8 Nilai-nilai diantara 

pertimbangan 

Kompromi diperlukan 

diantara dua pertimbangan 

Kebalikan Jika elemen i mendapat nilai a dibandingkan elemen j, maka 

elemen j mempunyai nilai 1/a bila dibandingkan elemen i. 

Sumber : (Saaty, 1993) 

5. Memasukkan nilai–nilai kebalikannya beserta bilangan 1 sepanjang diagonal 

utama. Angka 1 sampai 9 digunakan bila F1 lebih mendominasi atau 

mempengaruhi sifat fokus puncak hirarki (X) dibandingkan dengan Fj. 

sedangkan bila F1 kurang mendominasi atau kurang mempengaruhi sifat (X) 

dibanding Fj maka digunakan angka sebaliknya. 

6. Melakukan langkah 3, langkah 4 dan langkah 5 untuk semua tingkat dan 

gugusan dalam hirarki tersebut. 

Matriks pembanding yang dipakai dalam AHP terdapat 2 macam, yaitu : 

a. Matriks Pendapat Individu (MPI) 

Adalah matriks hasil pembandingan yang dilakukan individu. MPI 

memiliki elemen yang disimbolkan dengan aij yaitu elemen matriks pada 

baris ke-i dan kolom ke-j. Matriks Pendapat Individu dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4.  Matriks Pendapat Individu dalam AHP 

X A1 A2 A3 ….. An 

A1 A11 A12 A13 ….. A1n 

A2 A21 A22 A23 ….. A2n 

A3 A31 A32 A33 ….. A3n 

An An1 An2 An3 ….. Ann 

Sumber : (Saaty, 1993)   

b. Matriks Pendapat Gabungan (MPG) 

Adalah susunan matriks baru yang elemen gij berasal dari rata-rata 

geometrik pendapat - pendapat individu yang rasio inkonsistensinya lebih 
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kecil atau sama dengan 10%. Matriks Pendapat Gabungan dapat dilihat 

pada Tabel 5. Persyaratan MPG yang bebas konflik adalah : 

 Tidak terdapat angka kebalikan pada baris dan kolom yang sama. 

 Pendapat masing-masing individu pada baris dan kolom yang sama 

memiliki selisih kurang dari empat satuan antara nilai pendapat individu 

yang tertinggi dengan nilai yang terendah. 

Tabel 5. Matriks Pendapat Gabungan dalam AHP 

X G1 G2 G3 ….. Gn 

G1 G11 G12 G13 ….. G1n 

G2 G21 G22 G23 ….. G2n 

G3 G31 G32 G33 ….. G3n 

….. ….. ….. ….. ….. ….. 

Gn Gn1 Gn2 Gn3 ….. Gnn 

Sumber: (Saaty,1993) 

Rumus matematika yang dipergunakan untuk mendapatkan rata-rata geometrik 

adalah :     g𝑖𝑗 =   П  𝑎𝑖𝑗 𝑘
𝑚

 

Dimana :   gi =  elemen MPG baris ke-i kolom ke-j 

   (aij)k =  elemen baris ke-i kolom ke-j dari MPI ke-k 

    M =  jumlah MPI yang memenuhi persyaratan 

    П =  perkalian dari elemen k=1 sampai k=m  

   
𝑚

 =  akar pangkat m 

 

7. Mensintesis prioritas untuk melakukan pembobotan vektor prioritas.  

Pengolahan kedua matriks di atas terdiri dari dua tahap, yaitu : 

a. Pengolahan horizontal bertujuan untuk melihat prioritas suatu elemen 

terhadap tingkat yang persisi berada satu tingkat di atas elemen tersebut, yang 

terdiri dari tiga bagian, yaitu penentu Vektor Prioritas (Rasio Vektor Eigen), 

uji konsistensi, dan revisi MPI dan MPG yang memiliki Rasio Inkonsistensi 

tinggi. 

Tahapan perhitungan yang dilakukan pada pengolahan horizontal ini adalah : 
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1) Perkalian baris (Z) atau Vektor Eigen (VE) 

Zi  =  П 𝑎𝑖𝑗   ij = (1,2,3,………..n) 

2) Perhitungan Vektor Prioritas (VP) atau Rasio Vektor Eigen 

VP = 
 П 𝑎𝑖𝑗

  П 𝑎𝑖𝑗
   VP = (VP1) untuk I = 1,2,3,……..n 

3) Perhitungan nilai Eigen Maks 

VA = (aij) VP  dengan VA = (vai) 

VB = 
𝑉𝐴

𝑉𝑃
   dengan VB = (vbi) 

λmaks = 
1

𝑛
  vbi untuk i = 1,2,3,…..n 

4) Perhitungan Indeks Inkonsistensi (CI) 

CI = 
λmaks −n

𝑛−1
 

5) Perhitungan Rasio Inkonsistensi (CR) 

CR = 
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

Tabel 6. Nilai Indeks Acak dalam AHP 

Orde (n) Indeks acak (RI) Orde (n) Indeks Acak (RI) 

1 0.00 8 1.41 

2 0.00 9 1.45 

3 0.58 10 1.49 

4 0.90 11 1.51 

5 1.12 12 1.48 

6 1.24 13 1.56 

7 1.32 14 1.57 

Sumber : (Saaty, 1993) 

b. Pengolahan vertikal yaitu menyusun prioritas pengaruh setiap elemen pada 

tingkat hirarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama atau fokus. 

8. Mengevaluasi inkonsistensi untuk seluruh hirarki. Rasio inkonsistensi yang 

masih dapat ditoleransi adalah dibawah 10%. Langkah ini dilakukan dengan 

mengkalikan setiap indeks konsistensi dengan prioritasi-prioritas kriteria 

yang bersangkutan kemudian dijumlahkan hasil kalinya. Hasil ini dibagi 

dengan pernyataan sejenis yang menggunakan indeks konsistensi acak yang 

sesuai dengan dimensi masing-masing matriks. 


