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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan sasaran  penelitian, 

ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran penelitian serta sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam 

peningkatan perekonomian suatu negara. Pariwisata juga sangat erat hubungannya 

dengan aktivitas wisatawan. Menurut World Tourism Organization (WTO) and The 

Caribbean Tourism Organization (CTO) wisatawan adalah orang yang melakukan 

perjalanan dan tinggal di luar lingkungan mereka tidak lebih dari satu tahun tetapi 

lebih dari 24 jam. Terdapat banyak faktor pendukung pariwisata salah satunya 

transportasi dan fasilitas jalan tersedia dan berkualitas untuk mempermudah 

wisatawan yang akan datang ke suatu kawasan pariwisata. 

Pengembangan sektor pariwisata banyak bergantung pada ketersediaan 

transportasi. Faktor jarak dan waktu sangat mempengaruhi keinginan orang untuk 

melakukan perjalanan wisata. Keberadaan berbagai pilihan transportasi saat ini 

menyebabkan pertumbuhan pariwisata maju sangat pesat. Kemajuan fasilitas 

transportasi akan mendorong kemajuan sektor pariwisata dan sebaliknya. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS,2015) , sebelas provinsi di 

Indonesia yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan adalah Bali, DKI 

Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, 

Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten dan Sumatera Barat. 

Transportasi publik menjadi salah satu hal penting dalam sektor pariwisata. 

Kemudahan akses transportasi publik menuju ke tempat wisata merupakan faktor 

yang menjadi kunci utama meningkatkan jumlah wisatawan. Hubungan ini tak dapat 

dihindarkan terjadi antara transportasi dan pariwisata. Pengembangan pariwisata 

suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari peran transportasi yang berperan 
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menggerakkan wisatawan yang datang dari daerah lain ke tempat-tempat wisata 

(Harun, 2008). Penyediaan sarana dan prasarana transportasi menuju ke lokasi daya 

tarik wisata wisata harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya 

tarik bagi wisatawan. Sehingga untuk memudahkan wisatawan menjangkau daya 

tarik wisata satu ke daya tarik wisata lainnya perlu dikembangkannya konektivitas di 

kawasan pariwisata.  

Pengembangan konektivitas merupakan prasyarat awal meningkatkan jumlah 

wisatawan. Konektivitas transportasi dapat dilihat dari kapasitas yang terlayani, 

daerah yang dapat dilayani oleh masing-masing moda transportasi seperti, jumlah jam 

pelayanan, performa pelayanan (Sydney Metropolitan Area, 2013). Adanya 

konektivitas akan meningkatkan daya saing dan mempercepat pengembangan suatu 

wilayah.  

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 

potensi wisata yang sangat menjanjikan. Dari hasil pemetaan kawasan menurut PP 

No.50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional) terdapat 50 destinasi pariwisata nasional, salah satunya 

ialah destinasi Krakatau-Ujung Kulon yang didalamnya memiliki tujuh Kawasan 

Pengembangan Kepariwisataan di Provinsi Lampung, dengan dua kawasan berada  di 

wilayah Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kawasan Kalianda dan sekitarnya serta 

Kawasan Krakatau-Selat Sunda dan sekitarnya. Potensi wisata yang ada di Kabupaten 

Lampung Selatan didukung karena kekayaan alam berupa keindahan pantai dan 

budaya yang ada. Dengan adanya potensi wisata Kabupaten Lampung Selatan dapat 

mendukung penguatan daya saing serta memiliki dukungan jejaring aksebilitas dan 

infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan. 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-

2031 bahwa terdapat kebijakan penataan ruang yaitu pengembangan kegiatan 

pariwisata yang berbasis pada potensi wisata alam.  Salah satu strategi 

pengembangannya yaitu menjamin kelancaran akses yang mampu mendukung 

terbentuknya pergerakan jalur – jalur wisata. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 
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Kabupaten Lampung Selatan merupakan Perkotaan Kalianda dengan wilayah 

pelayanan meliputi Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, 

Kabupaten Pesawaran,  Kota Bandar Lampung dan Kota Cilegon yang berfungsi 

sebagai pusat pemerintahan kabupaten, jasa pendukung pariwisata, perdagangan dan 

jasa.  

Kalianda merupakan ibukota Kabupaten Lampung Selatan. Kota Kalianda 

terletak di tepi pantai disepanjang teluk Lampung dan menjadi salah satu kawasan 

pariwisata Kabupaten Lampung Selatan. Dari berbagai daya tarik wisata yang ada di 

Kabupaten Lampung Selatan terdapat enam daya tarik wisata unggulan yang paling 

sering dikunjungi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara 

menurut data dari Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Lampung Selatan yaitu 

adalah Dermaga Bom Kalianda yang sekaligus juga sebagai tempat pelelangan ikan, 

Kalianda Resort (Grand Elty), Pantai Embe, Pantai Kahai, Pemandian Air Panas Way 

Belerang,  dan Makam Radin Inten II. Dari berbagai daya tarik wisata yang tersedia 

di kawasan pariwisata Kabupaten Lampung Selatan penyediaan fasilitas transportasi 

publik masih minim, wisatawan harus menggunakan kendaraan pribadi atau 

menggunakan ojek untuk menuju tempat-tempat wisata yang ada maka dibutuhkan 

konektivitas antar daya tarik wisata dengan menyediakan fasilitas yang baik untuk 

wisatawan yang berkunjung berupa shuttle wisata.  

1.2 Rumusan Masalah 

Pengembangan pariwisata suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari peran 

transportasi yang berperan menggerakkan wisatawan yang datang dari daerah lain ke 

tempat-tempat wisata (Harun, 2008). Ketersediaan transportasi yang baik dapat 

mendorong kemajuan sektor pariwisata dan dapat menciptakan transportasi untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan. Transportasi yang dimaksud disini merupakan 

transportasi publik dimana ketersediaan transportasi publik untuk kawasan pariwisata 

Kalianda Kabupaten Lampung Selatan belum tersedia dengan baik hanya tersedia 

transportasi publik berupa angkutan kota dan bus yang menghubungkan antar 

kecamatan tetapi belum menjangkau antar daya tarik wisata yang ada. Rute trayek 
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angkutan penumpang yang tersedia yaitu Kecamatan Ketapang – Bakauheni – 

Kalianda – Bandar lampung, Kecamatan Kalianda – Bandar lampung, Kecamatan 

Kalianda – Ketapang, Kecamatan Kalianda – Rajabasa, Kecamatan Kalianda – 

Sidomulyo, Kecamatan Kalianda – Bakauheni, dan Kecamatan Kalianda – Palas. 

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Lampung Selatan untuk wisatawan kurang 

optimal sehingga penggunaan kendaraan pribadi masih mendominasi, destinasi 

wisata dan transportasi belum terintegrasi dengan baik, hal ini disebabkan oleh 

keterpaduan transportasi antarmoda yang belum terwujud. Dari penjelasan tersebut 

maka dibutuhkan fasilitas transportasi publik untuk mendukung kegiatan pariwisata 

yaitu berupa pengadaan shuttle wisata. Karena fungsi shuttle itu sendiri merupakan 

moda yang melayani penumpang dari point to point maka shuttle wisata dapat 

beroperasi untuk melayani wisatawan dari daya tarik wisata satu ke daya tarik wisata 

lainnya di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan begitu dalam penelitian ini berupaya 

untuk menjawab pertanyaan “bagaimana rute dan penerapan moda shuttle wisata 

dalam mendukung konektivitas antar daya tarik wisata unggulan di Kabupaten 

Lampung Selatan?”. 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengkaji moda shuttle wisata dalam mendukung 

konektivitas antar daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Lampung Selatan. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan sasaran penelitian sebagai berikut : 

1. Teridentifikasinya karakteristik perjalanan wisatawan di daya tarik wisata 

unggulan Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Teridentifikasinya pola perjalanan atau travel pattern di daya tarik wisata 

unggulan Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Tersusunnya rekomendasi berupa pengadaan shuttle wisata agar terbentuk 

konektivitas antar daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Lampung 

Selatan. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

     Adapun setelah melakukan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan 

adalah: 

1. Manfaat Praktisi 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan, rumusan maupun masukan dan kajian lebih lanjut 

dalam mengembangkan moda transportasi publik untuk pariwisata 

unggulan berupa shuttle wisata. 

b. Keterkaitan moda transportasi publik antara daya tarik wisata satu 

dengan daya tarik wisata lainnya diharapkan dapat meningkatkan minat 

wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata. 

2. Manfaat Akademisi 

Secara praktis manfaat bagi akademsi penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi dan acuan dalam penelitian selanjutnya. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

waktu dan materi. Penjelasan lebih rinci mengenai ruang lingkup penelitian 

dijelaskan pada sub-bab berikut.  

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah  

 Ruang lingkup wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan, yaitu daya tarik wisata unggulan yang ada di 

Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Penengahan. 
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Sumber : Hasil Pengolahan ArcGis 10.3, 2020. 

GAMBAR 1.1 

Peta Wilayah Studi Daya Ttarik Wisata Uunggulan Kabupaten Lampung Selatan 

1.5.2 Ruang Lingkup Waktu dan Materi  

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah jumlah wisatawan yang 

berkunjung di tahun terakhir ke Kabupaten Lampung Selatan. Data persebaran daya 

tarik wisata unggulan kawasan Kalianda dan kebijakan sistem transportasi di kawasan 

pariwisata Kalianda. Sedangkan ruang lingkup materi pada penelitian ini dijelaskan 

pada berikut ini: 

 Moda yang dimaksud disini yaitu moda transportasi darat berupa shuttle 

wisata. 

 Arus pergerakan wisatawan merupakan wisatawan yang datang ke daya 

tarik wisata unggulan Kabupaten Lampung Selatan.  

 Kajian yang dimaksud yaitu kajian tentang rencana pengadaan shuttle 

wisata untuk daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Lampung Selatan. 



7 

 

 Konektivitas yang dimaksud adalah keterkaitan moda transportasi darat 

berupada shuttle wisata antar daya tarik wisata satu dan daya tarik wisata 

lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. 

 Sebaran daya tarik wisata yang dimaksud adalah daya tarik wisata 

unggulan di Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki kunjungan 

wisatawan terbesar berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Budaya 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai, secara garis besar kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

dilihat secara rinci pada Gambar 1.2.  
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Hasil Analisis, 2020 

 

GAMBAR 1.2 

Kerangka Berpikir 
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1.7 Penelitian Terdahulu 

Dalam studi pengembangan konektivitas transportasi antar objek wisata di 

kawasan pariwisata kalianda melihat penelitian sebelumnya. Berikut beberapa 

penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini, yang termasuk menjadi bahan acuan 

untuk menentukan variabel penelitian selain landasan teori yang telah dibahas.
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TABEL I.1 

Tabel Penetian Terdahulu 

No Peneliti Judul Metode Variabel yang digunakan Keterangan 

1 
Rizky Arif 

Nugroho (2017) 

Konsep Manajemen Batik 

Solo Trans Sebagai 

Pendukung Sektor Pariwisata 

Di Kota Surakarta 

Metode ServQual Karakteristik Wisatawan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui menajemen Batik 

Solo Trans untuk mendukung 

sektor pariwisata 

2 

Wiahni 

Widianingrum 

(2017) 

Model Tarikan Pergerakan dan 

Pola Sebaran Pergerakan Pada 

Kawasan Industri Agrobisnis 

Metode Analisis 

Regresi 

Variabel dependen : jumlah 

perjalanan pengunjung 

Penelitian bertujuan mengetahui 

karakteristik responden pada 

kawasan industri agrobisnis 

Jabung yang digunakan untuk 

mengetahui model tarikan 

pergerakan serta mengetahui 

pola sebaran pergerakan pada 

kawasan industri agrobisnis 

Jabung. 

Metode Analisis 

Korelasi 

Variabel independen : biaya 

yang digunakan pengunjung 

3 
Kristina Winarti 

(2011) 

Pengembangan Moda 

Transportasi Bagi Kemajuan 

Pariwisata di Kabupaten 

Maluku Tenggara 

Metode Analisis 

Regresi 

Variabel dependen : 

Perkembangan Pariwisata 

Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat pengembangan moda 

transportasi bagi kemajuan 

pariwisata 

Variabel independen :  

Sarana Transportasi, 

Prasarana Transportasi, 

Ketertarikan Para 
Wisatawan Untuk 

Mengunjungi Objek Wisata 
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No Peneliti Judul Metode Variabel yang digunakan Keterangan 

4 

Studio 

Perencanaan 

Transportasi 

Magister 

Perencanaan 

Wilayah dan Kota 

ITB 

Pengembangan Konektivitas 

Transportasi Kawasan Wisata 

di Kabupaten Pangandaran 

Metode Pemetaan 

Masalah 
Wisatawan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan konektivitas 

makro dan mikro di lokasi 

wisata yang dapat memicu 

peningkatan kunjungan 

wisatawan di masa yang akan 

datang. 

Metode Scenario 

Planning 
Jaringan Jalan 

  Halte dan Terminal 

  Shuttle 

5 

Gilang Rizki 

Ramadhan dan 

Iman Buchori 

(2018) 

Strategi Integrasi Sistem 

Transportasi Umum dalam 

Menunjang Pariwisata Kota 

Yogyakarta 

Analisis Statistik 

Deskriptif 
Karakteristik Responden 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui strategi integrasi 

sistem transportasi umum yang 

dapat meningkatkan 

aksesibilitas dan menunjang 

pariwisata di Kota Yogyakarta 

berdasarkan preferensi 

wisatawan domestic 

Metode ServQual 
Karakteristik Perjalanan 

Prilaku Responden 

Metode importance-

performance analysis 

Aspek-aspek kualitas 

pelayanan transportasi 

umum 

    

6 

Dyah Ayu 

Lestari, Alit 

Sutanaya, dan 

Priyantha 

Wedagama 
(2017) 

Perencanaan Sistem 

Operasional Angkutan Wisata 

di Kota Denpasar 

Analisis Demand 

Angkutan Wisata dan 

rute kendaraan 

 

Analisis Sistem 

Operasional 
Angkutan Wisata 

Demand Angkutan Wisata 

 

Sistem Operasional 

Angkutan Wisata 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis  potensi demand 

dan  rute angkutan wisata yang 

dapat dikembangkan di Kota 

Denpasar dan menganalisis 

sintem karakteristik operasional 
angkutan wisata yang dapat 

diterapkan di Kota Denpasar 
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No Peneliti Judul Metode Variabel yang digunakan Keterangan 

7 
Budi Dwi 

Hartanto (2014) 

Perencanaan Angkutan Wisata 
Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Analisis demand  Demand Wisatawan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui mekanisme 

pengoperasian, rute serta 
besaran tarif berdasarkan 

perhitungan Biaya Operasional 

Kendaraan  (BOK) untuk 

angkutan wisata di Provinsi 

DIY dan sekitarnya. 

Analisis Rute Rute Perjalanan 

Analisis BOK Tarif Perjalanan  

Sumber : Hasil Analisis, 2020. 
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1.8 Metodelogi Penelitian 

Sub bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitiaan ini. 

Metodologi penelitian mencakup metodologi pengumpulan data, dan metode analisis 

data. Metode pengumpulan data berupa pengumpulan data primer dan data sekunder.  

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah cara untuk melihat fakta  dan memahami 

karakteristiknya secara lebih detail, jelas dan akurat (Yunus, 2010). Dalam penelitian, 

terdapat dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu metode kualitatif dan 

metode kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2001) penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukan 

variabel, dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode-metode penelitian yang 

valid. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sudjana (2004) bahwa metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan secara kuantitatif digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan 

atau menjelaskan peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam 

bentuk angka-angka. 

1.8.2 Metode Pengumpulan Data  

Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan 

data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dan sekunder dari penelitian ini 

melalui studi literatur untuk mengetahui pengembangan moda shuttle wisata dalam 

mendukung konektivitas antar daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Lampung 

Selatan. Pengumpulan data primer dan sekunder juga dilakukan untuk mengetahui 

banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai daya wisata yang menjadi 

fokus penelitian.  
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1) Pengumpulan Data Primer  

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner 

online kepada wisatawan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.  

2) Pengumpulan Data Sekunder  

Pengumpulan data sekunder yang dimaksud yaitu dokumen-dokumen 

resmi baik yang dipublikasikasikan secara luas ataupun tidak dari instansi 

terkait. Adapun instansi terkait yang menjadi sumber data sekunder ini adalah 

data jumlah wisatawan mancanegara dan domestik dari Dinas Pariwisata dan 

Budaya Kabupaten Lampung Selatan. Berikut adalah tabel kebutuhan data 

dalam penelitian Pengembangan Moda Shuttle Wisata dalam 

Mengembangkan Konektivitas antar Daya Tarik Wisata Unggulan di 

Kabupaten Lampung Selatan. 

TABEL I.2 

Tabel Kebutuhan Data Sekunder 

No.  Data 
Lingkup Ketelitian 

Data 

Jenis 

Data 
Instansi Tahun 

1 
Data jumlah 

wisatawan  

Daya tarik wisata 

dermaga bom 
Sekunder 

Dinas Pariwisata 

dan Budaya 

Kabupaten 

Lampung Selatan 

Tahun 

Terakhir 

2 
Data jumlah 

wisatawan  

Daya tarik wisata 

Grand Elty Kalianda 
Sekunder 

Dinas Pariwisata 

dan Budaya 

Kabupaten 

Lampung Selatan 

Tahun 

Terakhir 

3 
Data jumlah 
wisatawan  

Daya tarik wisata 
Pantai Embe Merak 

Belantung 

Sekunder 

Dinas Pariwisata 

dan Budaya 
Kabupaten 

Lampung Selatan 

Tahun 
Terakhir 

4 
Data jumlah 

wisatawan  

Daya tarik wisata 

Pantai Kahai 
Sekunder 

Dinas Pariwisata 

dan Budaya 

Kabupaten 

Lampung Selatan 

Tahun 

Terakhir 

5 
Data jumlah 

wisatawan  

Daya tarik wisata 

Pemandian Air Panas 

Way Belerang 

Sekunder 

Dinas Pariwisata 

dan Budaya 

Kabupaten 

Lampung Selatan 

Tahun 

Terakhir 

6 
Data jumlah 

wisatawan  

Daya tarik wisata 

Makam Radin Inten II 
Sekunder 

Dinas Pariwisata 

dan Budaya 

Kabupaten 

Lampung Selatan 

Tahun 

Terakhir 

Sumber : Penulis, 2020. 
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1.8.3 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya 

sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan 

memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang 

representatif. (Margono, 2004). Teknik sampling yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini yaitu non probability sampling. Non-Probability Sampling menurut 

Sugiyono (2017:84) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota pupulasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Teknik penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. 

1.8.3.1 Metode Purposive Sampling 

Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling 

dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri 

khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab 

permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada 

dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non 

random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti 

itu sendiri. Menurut Sugiyono (2010) purposive sampling adalah teknik untuk 

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan 

agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.  

Untuk menghitung besarnya sampel dalam penelitian ini dibutuhkan ketepatan 

dan dihitung menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

𝑛 =  
𝑁

𝑁 (𝑑2) + 1
 

𝑛 =
177488

177488 (0,12) +  1
 

 = 99,96 = 100 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 
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Keterangan : 

n = Jumlah Sampel yang dicari 

N = Jumlah Populasi 

d = Derajat Ketelitian (0.1), penyimpangan terhadap populasi atau derajat 

ketepatan yang diinginkan. Tingkat kesalahan 10 %. 

Pertanyaan dalam kuisioner terkait dengan topik yang diambil peneliti 

yaitu mengenai “Kajian Moda Shuttle Wisata dalam Mendukung Konektivitas 

antar Daya Tarik Wisata Unggulan di Kabupaten Lampung Selatan”. Jumlah 

responden ditentukan melalui perhitungan rumus slovin, dengan populasi yang 

diambil melalui perhitungan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara per 

tahun  di enam daya tarik wisata unggulan dari data Dinas Pariwisata dan Budaya 

Kabupaten Lampung Selatan 2016.  

Dalam penelitian ini kuisioner akan dibagikan kepada wisatawan yang 

berkunjung ke enam daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Lampung Selatan 

yang dimaksud oleh peneliti sebelumnya secara online. Responden dalam 

penelitian ini memiliki beberapa kriteria sebagai berikut : 

 Responden pernah minimal sekali mengunjungi salah satu daya tarik wisata 

yang dimaksud di dalam penelitian ini yaitu Dermaga Bom Kalianda, Grand 

Elty Krakatoa, Pantai Embe, Pantai Kahai, Pemandian Air Panas Way 

Belerang, dan Makam Pahlawan Raden Intan II.  

 Responden berusia minimal 16 tahun 

 Responden boleh berasal dari Provinsi Lampung atau luar Provinsi Lampung 

1.8.4 Metode Analisis  

Metode pengolahan data akan dijelaskan metode analisis data yang 

dipergunakan untuk memperoleh informasi. Metode pengolahan data yang akan 

dilakukan sebagai berikut:   
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1.8.4.1 Metode Analisis Statistik Deskriptif  

Metode statistik deskriptif yaitu metode yang berkaitan dengan pengumpulan 

dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. 

Tujuan utama dari analisis deskriptif adalah mengungkapkan hasil dari penelitian 

secara jelas dan ringkas yang menggambarkan pengamatan awal tanpa mengorbankan 

informasi penting. Proses yang digunakan dalam analisis statistik deskriptif adalah 

reduksi data yang berfungsi untuk mengorganisasikan data dalam bentuk yang dapat 

di presentasikan. Proses reduksi data meliputi penggunaan sejumlah kecil angka, 

tabel atau grafik untuk menyimpulkan dan membantu menyampaikan sederet angka 

yang lebih besar. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjabarkan hasil dari 

data yang digunakan untuk menjawab sasaran pertama. Dimana data didapat dari 

hasil kuisioner terhadap wisatawan dan diolah dalam bentuk grafik ataupun 

presentase. 

1.8.4.2 Metode Pola Persebaran Perjalanan  

Analisis distribusi perjalanan adalah salah satu langkah dalam perencanaan 

transportasi empat tahap (Four step transport planning) yang berkaitan dengan 

distribusi jumlah perjalanan (trip) antara satu zona dengan zona lain. Berikut adalah 

contoh desire line (garis keinginan) distribusi perjalanan. Metode ini digunakan untuk 

mengerjakan sasaran kedua yaitu mengidentifikasi pola perjalanan wisata di daya 

tarik wisata unggulan Kabupaten Lampung Selatan. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Meiliana dan Maryono, 2014 
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1.8.4.3 Analisis Perencanaan Shuttle Wisata 

Analisis ini merupakan langkah yang digunakan sampai terbentuknya rencana 

shuttle wisata. Rencana shuttle wisata yang akan menghubungkan lokasi wisata 

Dermaga Bom Kalianda yang sekaligus juga sebagai tempat pelelangan ikan, 

Kalianda Resort, Pantai Embe, Pantai Kahai, Pemandian Air Panas Way Belerang,  

dan Makam Raden Inten II. Adapun perencanaan sistem operasional angkutan wisata 

pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Shuttle 

Menggunakan  kendaraan  jenis  minibus, dengan kapasitas angkut kendaraan 

dalam melayani rute adalah 19 penumpang. 

2. Operasional Shuttle Wisata  

Shuttle  wisata  beroperasional dengan bergerak secara rutin dalam trayek 

selama waktu operasional (asumsi 8 jam/hari).  

3. Penentuan Jumlah Armada 

Penentuan jumlah armada yang harus disediakan dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan berikut: 

Operasional shuttle wisata 8 jam dikonversikan menjadi menit yaitu 480 

menit.  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑖𝑡/ℎ𝑎𝑟𝑖 =  
480

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑖𝑡
 

 

𝑁 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑖𝑡/ℎ𝑎𝑟𝑖
 

4. Penentuan Headway  

Headway adalah interval waktu antara kendaraan satu dengan kendaraan 

lainnya yang harus disediakan ditentukan dengan menggunakan persamaan 

berikut: 
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ℎ =
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑟𝑖𝑡

𝑁
 

dimana:  

N = jumlah armada (kendaraan) 

1 rit = perjalanan dari titik keberangkatan sampai kembali lagi ke titik 

keberangkatan tersebut (PP) 

h = headway (menit) 

Sumber : Jurmal penelitian transportasi darat volume 16 no. 3, 2014. 

5. Penentuan Waktu Tunggu 

Waktu tunggu adalah waktu berhenti kendaraan umum di asal atau tujuan. 

Perhitungan waktu tunggu angkutan umum dapat diukur dari setengah 

headway (Dirjen Perhubungan Darat 2002 dalam Marsudi 2005). 

1.9 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan rencana penelitian yang akan dilakukan 

berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Desain penelitian meliputi 

sasaran yang akan dicapai, kebutuhan data, metode analisis, sumber data, dan output 

yang akan didapat. Desain penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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TABEL I.3 

Desain Penelitian 

Sasaran  Analisis Kebutuhan Data  Sumber Data Keluaran 

Teridentifikasinya 

karakteristik perjalanan 

wisatawan di dtw 
unggulan Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Analisis 

Statistik 
Deskriptif 

Jumlah Wisatawan 

Setiap Objek Wisata 
yang diteliti 

Dinas Pariwisata 

Kabupaten Lampung 
Selatan 

Karakteristik 
Perjalanan Wisatawan 

Teridentifikasinya pola 

perjalanan atau travel 

pattern di kawasan 

pariwisata Kalianda. 

Analisis Trip 

Distribution 

Data Karakteristik 

Wisatawan 
Kuisioner 

Pola Perjalanan 

Wisatawan dari lokasi 

data tarik wisata satu ke 

lokasi daya tarik wisata 

lainnya 

Tersusunnya rekomendasi 

pengembangan 

konektivitas di dtw 

unggulan Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Analisis 

Kebutuhan 

Sarana 

Data dari kuisioner 

wisatawan 

Kuisioner dan Hasil 

dari Sasaran 2 

Perencanaan Shuttle 

Wisata 
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1.10 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian terbagi ke dalam 5 bab. Pembagian 

tersebut adalah sebagai berikut.  

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan bahasan awal terkait hal-hal yang mendasari 

penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

sasaran penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. 

Pada bab ini juga disertakan kerangka pemikiran penelitian sebagai 

kerangka proses penelitian dan metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penelitian mulai dari metode pengumpulan data, metode 

analisis penelitian, dan desain penelitian serta sistematika penulisan 

yang menunjukkan alur penulisan dalam penelitian.  

BAB II  KAJIAN PUSTAKA  

Pada bab ini dijelaskan kajian pustaka yang dipergunakan dalam 

penelitian. Kajian pustaka meliputi pendekatan normatif dan kajian 

teoritis yaitu transportasi secara umum, transportasi publik, pariwisata, 

metode terpilih, karakteristik perjalanan wisatawan, pola perjalanan 

wisata (travel pattern), pengembangan konektivitas transportasi antar 

daya tarik wisata, dan penelitian terdahulu. 

BAB III  GAMBARAN WILAYAH STUDI  

Pada bab ini dijelaskan gambaran wilayah studi dalam penelitian. 

Gambaran wilayah studi meliputi gambaran umum administrasi 

wilayah Kabupaten Lampung Selatan, kondisi kepariwisataan 

Kabupaten Lampung Selatan, interkonektivitas transportasi, dan 

gambaran umum enam daya tarik wisata unggulan. 

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS  

Pada bab ini dijelaskan perhitungan dan pengukuran terhadap data 

berdasarkan alat analisis yang digunakan pada tiap-tiap sasaran 

penelitian. Di dalam analisis juga mengemukakan data-data yang telah 

berhasil dikumpulkan selama penelitian. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN RANCANGAN PENELITIAN  

Pada bab ini dijelaskan temuan penelitian, kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan, rekomendasi, keterbatasan penelitian, dan studi 

lanjutan, serta daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian.
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