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1 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dipaparkan teori-teori terkait dengan studi yang dilakukan. 

Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Kajian pustaka 

meliputi transportasi secara umum, transportasi publik, klasifikasi jalan raya, 

pariwisata, pengembangan konektivitas transportasi antar daya tarik wisata, dan 

metode yang digunakan. 

2.1 Transportasi  

Transportasi merupakan perpindahan barang maupun manusia dari tempat 

asal ke tempat tujuan. Menurut Salim (2000) transportasi adalah kegiatan pemindahan 

barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi 

dibagi menjadi tiga yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. 

Transportasi darat juga terdapat tiga jenis yaitu angkutan jalan, angkutan sungai dan 

danau, dan angkutan penyebrangan. 

Kemudian menurut Nasution (2004) sistem transportasi berdasarkan sifat jasa, 

operasi dan biaya dibedakan berdasarkan alat transportasi, yaitu: 

1) Angkutan kereta api;  

2) Angkutan laut;  

3) Angkutan udara; dan  

4) Angkutan motor dan jalan raya. 

Menurut Rudy Hermawan (2001), terdapat beberapa indikator untuk 

mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja dari sistem operasi transportasi, yaitu:  

1) Faktor tingkat pelayanan  

a. Kapasitas : dinyatakan sebagai jumlah penumpang atau barang yang bisa 

dipindahkan dalam satuan waktu tertentu, misalnya orang, jam, berat (ton, 

kg, dan lain-lain).  
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b. Aksesibilitas : dinyatakan dalam kemudahan dalam mengakses suatu 

sistem transportasi dalam fungsi jarak maupun fungsi waktu, suatu sistem 

transportasi sebaiknya bisa diakses dengan mudah dari berbagai tempat 

dan setiap saat untuk mendorong setiap orang dapat menggunakannya 

dengan mudah.  

2) Faktor kualitas pelayanan  

a. Keselamatan : menyangkut kemungkinan adanya kecelakaan dan terutama 

berkaitan erat dengan sistem pengendalian yang digunakan, apabila suatu 

sistem transportasi memiliki pengendalian yang ketat maka biasanya 

mereka mempunyai tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi.  

b. Keandalan : berhubungan dengan faktor-faktor seperti ketepatan jadwal 

waktu dan jaminan sampai di tempat tujuan, suatu sistem transportasi 

disebut andal jikasetiap penumpang/barang yang diangkut bisa sampai ke 

tempat tujuan dengan tepat waktu dan tidak mengalami gangguan atau 

kerusakan.  

c. Fleksibilitas : menyangkut kemudahan yang ada dalam mengubah segala 

sesuatu sebagai akibat adanya kejadian yang berubah tidak sesuai dengan 

skenario yang direncanakan.  

d. Kenyamanan : transportasi sangat berlaku untuk angkutan penumpang 

yang erat kaitannya dengan masalah tata letak tempat duduk, sistem 

pengaturan udara di dalam kendaraan, ketersediaan fasilitas khusus seperti 

toilet, tempat makan, dan waktu operasi.  

e. Kecepatan : merupakan faktor yang sangat penting dan erat kaitannya 

dengan masalah efisiensi sistem transportasi, pada prinsipnya pelanggan 

selalu menginginkan kecepatan yang tinggi dalam transportasi agar segera 

sampai di tempat tujuan, namun keinginan tersebut kadang-kadang 

dibatasi oleh beberapa hal misalnya kemampuan mesin atau tenaga 

penggerak yang digunakan, kemacetan lalu lintas dan 

kemampuan/kecakapan manusia dalam menggunakan alat transportasi 

tersebut.  
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f. Dampak : sangat beragam jenisnya mulai dari dampak lingkungan (polusi, 

dan kebisingan), sampai dengan dampak sosial politik yang ditimbulkan 

oleh adanya suatu sistem transportasi. 

Beberapa konsep perencanaan transportasi yang telah berkembang sampai 

saat ini dan yang paling populer adalah “Model Perencanaan Transportasi Empat 

Tahap (Four Step Models)”. Perencanaan model ini adalah gabungan beberapa seri 

submodel yang masing-masing dilakukan dengan terpisah dan berurutan. Submodel 

tersebut adalah aksesibilitas, bangkitan dan tarikan pergerakan, sebaran pergerakan, 

pemilihan moda, pemilihan rute dan arus lalu lintas dinamis.  

Model Perencanaan Transportasi Empat Tahap (Four Step Models) tersebut 

(Tamin, 2000) antara lain: 

1) Model Bangkitan Pergerakan (Trip Generation Models) adalah pemodelan 

transportasi yang berfungsi untuk memperkirakan lalu meramalkan jumlah 

perjalanan yang berasal dari suatu zona lahan dan jumlah perjalanan (trip) 

yang datang ke suatu zona lahan pada masa depan (tahun rencana) per satuan 

waktu. 

2) Model Sebaran Pergerakan (Trip Distribution Models) adalah pemodelan 

transportasi yang memperlihatkan jumlah perjalanan bemula dari suatu zona 

asal yang terdisribusi ke zona tujuan ataupun sebaliknya.  

3) Model Pemilihan Moda Transportasi (Mode Choice Models) adalah 

pemodelan perencanaan angkutan yang memiliki kegunaan untuk menentukan 

beban perjalanan (trip) ataupun mengetahui jumlah barang dan orang yang 

akan menggunakan berbagai moda transportasi yang ada untuk melayani suatu 

titik asal-tujuan.  

4) Model Pemilihan Rute (Trip Assignment Models) adalah pemodelan yang 

memperlihatkan dan memprediksi pelaku perjalanan yang telah memilih suatu 

rute dan lalu lintas yang terhubung dengan jaringan transportasi. Di dalam 
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penelitian ini dibatasi mengenai model pemilihan moda transportasi (mode 

choice model). 

Dari empat model perencanaan tersebut hanya digunakan satu model yaitu 

model sebaran pergerakan (trip distribution models).  

 

2.2 Transportasi Publik 

Transportasi publik adalah jenis angkutan yang disediakan untuk 

mempermudah perjalanan masyarakat umum. Menurut Andriansyah (2015) dalam  

buku Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori pengertian angkutan umum 

atau transportasi umum adalah sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan 

menengah supaya dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan 

fungsinya dalam masyarakat.  

Berdasarkan Undang - undang Nomor 22 tahun 2009, yang dimaksud lalu 

lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, 

angkutan jalan,jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan 

angkutan jalan, kendaraan, pengemudi,pengguna jalan, serta pengelolaannya, 

sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 

Dalam Pasal 154 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa 

angkutan orang untuk keperluan pariwisata harus digunakan untuk pelayanan 

angkutan wisata dimana penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata 

harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda 

khusus dan tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam 

trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata. 

Menurut Miro (2008) secara umum, ada dua kelompok besar moda 

transportasi yaitu : 

1) Kendaraan Pribadi (Private Transportation), yaitu : Moda transportasi yang 

dikhususkan buat pribadi seseorang dan seseorang itu bebas memakainya ke 

mana saja, di mana saja dan kapan saja dia mau, bahkan mungkin juga dia 

tidak memakainya sama sekali (mobilnya disimpan di garasi).  
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2) Kendaraan Umum (Public Transportation), yaitu : Moda transportasi yang 

diperuntukkan buat bersama (orang banyak), kepentingan bersama, menerima 

pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang sama, serta terikat 

dengan peraturan trayek yang sudah ditentukan dan jadwal yang sudah 

ditetapkan dan para pelaku perjalanan harus wajib menyesuaikan diri dengan 

ketentuan-ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih. 

Dalam penyelenggaraan suatu sistem sarana angkutan umum, ada beberapa 

aspek yang ditinjau yaitu: 

1) Load factor 

Load factor merupakan besaran yang menyatakan tingkat kepenuh–sesakan 

(kejenuhan jumlah penumpang) didalam angkutan umum pada zona tertentu. 

Load factor pada setiap zona diperoleh dari perbandingan jumlah penumpang 

yang ada dalam suatu moda angkutan dengan kapasitas angkutan penumpang 

tersebut. Tinggi dan rendahnya nilai load factor memiliki hubungan terbalik 

antara pengguna jasa angkutan dengan pengelola. Apabila ditinjau dari 

kepentingan pengguna jasa angkutan, load factor yang rendah lebih disenangi 

karena pengguna jasa angkutan lebih leluasa dan nyaman di dalam 

kendaraan,akan tetapi bagi pengelola jasa angkutan load factor yang rendah 

akan merugikan mereka karena kapasitas angkut tidak maksimal. 

2) Waktu Siklus 

Waktu siklus adalah lama waktu kendaraan mulai menunggu di terminal 

sampai tiba kembali ke terminal yang sama. Lamanya waktu siklus sangat 

ditentukan oleh panjang lintasan, kecepatan kendaraan saat beroperasi, 

dwelling time, dan lay over time. 

3) Headway 

Headway adalah jarak waktu antar kendaraan pada jalur suatu jalan yang 

sama, semakin kecil nilai headway menunjukan frekuensi kendaraan semakin 

tinggi. 
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2.3 Klasifikasi Jalan Raya 

Klasifikasi Jalan Raya Berdasarkan Undang-undang No.38 mengenai jalan, 

jalan dapat di klasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu : 

1) Klasifikasi jalan menurut fungsi  

Klasifikasi jalan umum menurut peran dan fungsi nya terdiri atas : 

a. Jalan Arteri 

Jalan Arteri Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota 

jenjang kesatu yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu 

dengan kota jenjang kedua yang berada di bawah pengaruhnya. (Hendarto, Al 

Rasyid dan Hermawan 2001). Jika ditinjau dari peranan jalan maka 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Arteri Primer adalah : 

 Kecepatan rencana > 60 km/jam. 

 Lebar badan jalan > 8,0 m. 

 Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. 

 Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan 

kapasitas jalan dapat tercapai.  

 Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. 

 Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. 

Jalan Arteri Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan 

primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan 

sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan 

kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. (Hendarto, Al 

Rasyid dan Hermawan 2001). Jika ditinjau dari peranan jalan maka 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Arteri Sekunder adalah : 

 Kecepatan rencana > 30 km/jam. 

 Lebar badan jalan > 8,0 m. 

 Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. 

 Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. 
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b. Jalan Kolektor 

Jalan Kolektor Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota 

kedua dengan kota jenjang kedua yang lain atau ruas jalan yang 

menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga yang ada 

dibawah pengaruhnya. (Hendarto, Al Rasyid dan Hermawan 2001). Jika 

ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan 

Kolektor Primer adalah : 

 Kecepatan rencana > 40 km/jam. 

 Lebar badan jalan > 7,0 m. 

 Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalu lintas rata-rata. 

 Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan 

kapasitas jalan tidak terganggu. 

 Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. 

 Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota. 

Jalan Kolektor Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya atau menghubungkan 

kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga (Hendarto, Al 

Rasyid dan Hermawan 2001). Jika ditinjau dari peranan jalan maka 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Kolektor Sekunder adalah : 

 Kecepatan rencana > 20 km/jam. 

 Lebar badan jalan > 6,0 m. 

c. Jalan Lokal 

Jalan Lokal Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang 

ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang kesatu dengan persil, 

kota jenjang kedua dengan persil serta luas jalan yang menghubungkan kota 

jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawah pengaruhnya sampai persil 

(Hendarto, Al Rasyid dan Hermawan 2001). Jika ditinjau dari peranan jalan 

maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lokal Primer adalah : 
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 Kecepatan rencana > 20 km/jam. 

 Lebar badan jalan > 6,0 m. 

 Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa. 

Jalan Lokal Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan 

sekunder kesatu dengan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dengan 

perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. 

Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

Jalan Lokal Sekunder adalah : 

 Kecepatan rencana > 10 km/jam. 

 Lebar badan jalan > 5,0 m. 

d. Jalan Lingkungan 

Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri-ciri : 

 Perjalanan jarak dekat 

 Kecepatan rata-rata rendah 

2.4 Pariwisata 

 Pengertian pariwisata menurut A.J Burkat dalam Damanik (2006), pariwisata 

adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke 

tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga 

kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Pengertian 

pariwisata menurut para ahli selalu berbeda – beda tetapi secara umum pariwisata 

merupakan perjalanan orang menuju tempat wisata atau yang biasa disebut daya tarik  

wisata sedangkan orang yang melakukan perjalanan wisata adalah wisatawan.  

Selanjutnya daya tarik wisata menurut Marpaung (2002:78) adalah suatu 

bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang menarik minat wisatawan 

atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Oleh karena itu, 

terdapat beberapa kriteria yang menentukan suatu daya tarik wisata dapat diminati 

oleh wisatawan, yaitu : 
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1) Something to see : daya tarik wisata tersebut harus memiliki sesuatu yang bisa 

dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain daya 

tarik wisata tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk 

menyedot minat dari wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. 

2) Something to do : wisatawan bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk 

memberikan perasaan senang, bahagia, relax, berupa fasilitas rekreasi baik 

arena bermain atau tempat makan, terutama makanan khas dari tempat 

tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah tinggal di sana. 

3) Something to buy : fasilitas untuk wisatawan berbelanja benda-benda yang 

menjadi ciri khas atau ikon dari daerah tersebut sehingga bisa dijadikan 

sebagai oleh-oleh (Yoeti dalam Helpiastuti, 2018). 

2.5 Metode Statistik Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam sampel yang dapat 

memberikan gambaran atau deskripsi karakteristik melalui nilai rata-rata, nilai 

maksimum dan minimum, serta standar deviasi. (Ghozali, 2018). Statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsian 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2015). Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 

2007). 

2.6 Metode Trip Distribution 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat model transportasi 

empat tahap salah satunya yaitu trip distribution model yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Trip distribution model bertujuan untuk mereplikakan asal dan tujuan 

perjalanan dari satu zona produksi perjalanan ke zona penarik perjalanan lainnya 

(Utomo, 2010). Model distribusi perjalanan merupakan bagian perencanaan 

transportasi yang berhubungan dengan sejumlah asal perjalanan yang ada pada setiap 

zona dari wilayah yang diamati dengan sejumlah tujuan perjalanan yang beralokasi 
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dalam zona lain dalam wilayah tersebut (Ahmad, 2005). Sesuai dengan tujuannya 

model ini dapat direpresentasikan dalam penelitian yaitu asal wisatawan dan tujuan 

wisatawan yaitu lokasi daya tarik wisata. Dalam model distribusi pergerakan output 

dapat direpresentasikan dalam bentuk Matriks Asal Tujuan (MAT) atau garis 

keinginan (desire line). 

 

2.7 Karakteristik Perjalanan Wisatawan 

Kotler dan Keller (2009) berpendapat bahwa  karakteristik  wisatawan  

merupakan  sebuah  pengetahuan  tentang  cara pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

setiap orang baik dilihat secara individu atau kelompok  yang  berkaitan  dengan  

kegiatan  pembelian,  penggunaan,  dan pembuangan  barang,  jasa,  ide,  serta  

pengalaman.  March  &  Woodside  (2005) berpendapat  bahwa karakteristik  

wisatawan  adalah suatu  cara  seseorang  untuk berperilaku  sebagai  respon  dari  

pemakaian  serta  pemanfaatan  produk  jasa pariwisata.  Pengetahuan  mengenai  

karakteristik  seorang  wisatawan  penting dilakukan untuk dapat memprediksi 

perilaku perjalanan yang erat kaitannya dengan keputusan  pemilihan  tujuan  wisata  

(Holloway,  2004).  Upaya  untuk  dapat mempertahankan  serta  meningkatan  

kualitas  pelayanan  bagi  pelaku  industri pariwisata dapat dilihat dari sudut pandang 

wisatawan terutama kaitannya dengan keputusan perjalanan yang terlihat dari 

perilaku wisatawan.  

Gambaran umum tentang wisatawan menurut (Seaton dan Bennet dalam 

Cahyana, 2018) dapat  dibedakan  berdasarkan  dua  kategori,  yakni  dilihat  dari  

karakteristik perjalanan (trip descriptor) dan karakteristik wisatawan (tourist 

descriptor). Trips descriptor menjadikan jenis perjalanan yang dilakukan sebagai 

faktor untuk membedakan pengertian wisatawan. Perjalanan rekreasi, kunjungan 

keluarga  dan  keperluan  bisnis  merupakan gambaran  umum sebuah perjalanan. 

Tourist  descriptor  mengunakan  beberapa  pertanyaan  untuk  dapat mengetahui 

karakteristik wisatawan. Pertanyaan itu diantaranya siapa, apa, kenapa,  kemana,  dan  

berapa  banyak.  Cara  untuk  dapat  menjawab pertanyaan tersebut, menurut Kotler 
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(2002) dapat dilihat dari  profil  atau karakteristik wisatawan yang terdiri atas 

beberapa aspek diantaranya:   

a. Aspek Geografis   

Latar  belakang  geografis  menjadi  faktor  utama  penentuan  profil 

wisatawan, diantaranya dapat dilihat dari kewarganegaraan, kebangsaan, 

daerah asal, dan lainnya.  

b. Aspek Demografis   

Variabel dasar seperti  usia, jenis kelamin, pekerjaan,  pendidikan, status 

perkawinan  dijadikan  sebagai  landasan  untuk  menentukan 

mengelompokan profil wisatawan. 

c. Aspek Fisiografis   

Pengelompokan  wisatawan  dilakukan  kedalam  beberapa  kategori 

berdasarkan tujuan, lama waktu, pilihan atraksi, dan frekuesnsi kunjungan 

dalam sebuah perjalanan. 

2.8 Pola Perjalanan Wisata (Travel Pattern) 

Travel Pattern adalah suatu pola perjalanan yang dirancang, dibangun dan 

dikemas menjadi suatu komoditi yang layak untuk dinikmati. Lebih lanjut Travel 

Pattern akan dijadikan acuan bagi wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan 

mancanegara (wisman) dalam memilih paket wisata yang akan dibeli, serta akan 

menjadi pusat informasi tentang berbagai hal yang dibutuhkan wisatawan baik hotel, 

restoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. 

Penyusunan travel pattern dimaksudkan untuk meningkatkan kunjungan 

wisatawan, lama tinggal wisatawan, pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan 

pelayanan dari berbagai sektor, serta terpeliharanya koordinasi, jaringan kerjasama, 

informasi dan komunikasi lintas sektor dan lintas wilayah. Selain itu, travel pattern 

ini dapat memperluas pasar dan pangsa pasar wisatawan. Penyusunan pola perjalanan 

wisata (travel pattern) merupakan salah satu strategi untuk pengembangan program 

pemasaran pariwisata tepat sasaran, sekaligus dapat bermanfaat pada peningkatan 
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citra dan daya saing pariwisata daerah, menambah inovasi dan penciptaan paket 

wisata yang menarik bagi wisatawan. 

Travel pattern atau pola perjalanan wisata ini dirancang sesuai dengan 

karakteristik daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan gambaran tentang 

daya tarik unggulan suatu daerah yang hasilnya dapat menjadi pedoman bagi 

terciptanya paket-paket wisata sesuai dengan kebutuhan pasar wisatawan. Travel 

Pattern yang terbentuk harus memberikan banyak pilihan paket wisata kepada 

wisatawan, sehingga diperlukan ide-ide kreatif dan inovatif dalam penyusunannya 

(Ahmad, 2015). 

 

2.9 Pengembangan Konektivitas antar Daya Tarik Wisata 

 Konektivitas transportasi dalam kawasan pariwisata mendorong peningkatan 

jumlah wisatawan. Kemudahan menuju daya tarik wisata satu dengan daya tarik 

wisata lainnya lainnya menjadi salah satu faktor yang mendukung kemajuan 

pariwisata di suatu wilayah. Goeltom (2007), transportasi menjadi hal yang sangat 

penting dalam pariwisata. Perkembangan pariwisata dalam negeri menuntut 

perkembangan bidang perjalanan pula. Pertumbuhan dan pengembangan pariwisata 

yang terus-menerus harus disertai dengan peningkatan kualitas destinasi dengan 

menciptakan tuntutan yang lebih baik di dalam transportasi. Budiartha (2011), 

menyatakan bahwa salah satu tantangan yang utama dalam studi dampak infrastruktur 

transportasi adalah untuk mengidentifikasi kaitan antara infrastruktur transportasi dan 

industri pariwisata dan mengetahui derajat ketergantungan infrastruktur transportasi 

terhadap industri-industri tersebut. Selain konektivitas transportasi untuk menuju ke 

masing – masing lokasi daya tarik wisata dalam hal ini konektivitas yang dimaksud 

juga merupakan konektivitas antar simpul transportasi dari luar wilayah internal daya 

tarik wisata itu sendiri.  

 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025. 

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi meliputi 

pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju 
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destinasi dan pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan 

wisatawan menuju destinasi. Kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan 

ketersediaan, kecukupan kapasitas angkut moda transportasi dan mengembangkan 

keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan 

wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata sesuai 

kebutuhan dan perkembangan pasar. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata ini 

diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat. 
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Seperti yang sudah dibahas dalam latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi konektivitas transportasi antar daya tarik wisata di kawasan 

pariwisata Kalianda. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai peran transportasi 

dalam pendukung sektor pariwisata dan lainnya dilakukan dengan melibatkan 

komponen pengunjung/ wisatawan dan sistem transportasi. Berdasarkan landasan 

teori dan penelitian terdahulu, dapat ditentukan aspek dan variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Aspek adalah bagian atau fitur tertentu dari objek, 

sedangkan variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan 

pengamatan, yang dapat memberikan sekurang-kurangnya dua hasil pengukuran atau 

perhitungan yang nilai numeriknya berbeda (Somantri dan Muhidin, 2006). Berikut 

perbandingan variabel-variabel yang digunakan oleh penelitian terdahulu, dan 

variabel yang akan diteliti oleh penulis seperti pada Tabel II.1 dan Tabel II.2. 
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TABEL II.1 

Variabel Terilih  

Variabel yang diteliti 
Rizky Arif 

Nugroho 

(2017) 

Wiahni 

Widianingrum 

(2017) 

Kristina 

Winarti 

(2011) 

Studio Perencanaan 

Transportasi Magister 

Perencanaan Wilayah 

dan Kota ITB 

Gilang Rizki 

Ramadhan 

dan Iman 

Buchori 

(2018) 

Dyah Ayu 

Lestari, Alit 

Sutanaya, dan 

Priyantha 

Wedagama 

(2017) 

Budi 

Dwi 

Hartanto 

(2014) 

Penulis 

(2020) 

karakteristik wisatawan V     V V     V 

kinerja transportasi V               

Aksesbilitas V               

jumlah perjalanan pengunjung   V             

biaya    V         V   

jarak yang ditempuh    V           V 

waktu yang dibutuhkan   V           V 

perkembangan pariwisata     V           

sarana transportasi     V           

prasarana transportasi     V           

ketertarikan wisatawan terhadap ojek wisata     V           

jaringan jalan       V         

halte dan terminal       V         

perencanaan operasional shuttle       V       V 

aspek kualitas pelayanan transportasi umum         V       

demand wisatawan           V   V 

sistem operasional angkutan           V   V 

rute perjalanan               V 

Hasil Analisis, 2020. 
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TABEL II.2 

Sintesa Variabel 

No. Aspek Variabel Justifikasi 

1 
Karakteristik Perjalanan 

Wisatawan 

Usia responden 

Variabel ini digunakan untuk mengetahui 

mayoritas usia responden yang berkunjung 

Jenis Kelamin 

Variabel ini digunakan untuk mengetahui 

presentase jenis kelamin responden 

Pekerjaan responden 

Variabel yang digunakan untuk mengetahui 

pekerjaan responden 

Moda Transportasi yang 

digunakan responden 

Variabel ini digunakan untuk mengetahui 

moda transportasi yang digunakan responden 

untuk berkunjung 

2 Pola Perjalanan 

Rute perjalanan 
Variabel ini digunakan untuk mengetahui 

rute yang dapat dilewati oleh shuttle wisata 

Operasional shuttle wisata 
Variabel ini digunakan untuk mengetahui 

sistem operasional shuttle wisata 

3 Rencana Shuttle 

Jarak yang ditempuh 

Variabel ini digunakan untuk mengetahui 

jarak yang ditempuh oleh shuttle wisata 

Waktu yang dibutuhkan 

Variabel ini digunakan untuk mengetahui 

waktu yang ditempuh shuttle untuk menuju 

ke DTW satu ke DTW lainnya 

    Demand wisatawan 

Variabel ini digunakan untuk mengetahui 

demand wisatawan sehingga dapat 

menghitung kebutuhan shuttle 
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