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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

  

2.1 Transportasi 

Transportasi di definisikan sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan pemindahan 

orang atau barang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan.   

Dalam pengertian yang lengkap Transportasi di definisikan sebagai suatu tindakan, 

proses atau hal yang sedang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain (Morlok, 

1985). 

2.2 Moda Transportasi 

Menurut Wikipedia Moda transportasi terbagi atas tiga (3) jenis moda, yaitu : 

a. Transportasi darat yang terbagi atas : 

1).  Kendaraan Bermotor 

2).  Kereta Api 

3).  Manusia 

 Moda Transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor : 

 1). Jenis dan spesifikasi kendaraan 

2). Ukuran kota dan kerapatan permukiman 

3). Faktor sosial-ekonomi 
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b. Transportasi air (sungai, danau, laut): 

1).  Kapal 

2). Tongkang 

3). Perahu 

4). Rakit 

c. Transportasi udara dalam hal ini pesawat terbang 

2.3 Fungsi Transportasi 

Fungsi Transportasi adalah untuk menghubungkan orang dengan dengan tata guna 

lahan, pengikat kegiatan dan memberikan kegunaan tempat dan waktu untuk komoditi 

yang diperlukan. Dengan adanya transportasi ini, maka orang-orang dapat bergerak 

dari dan ke tempat-tempat yang mempunyai tata guna lahan yang berbeda. Maka 

fungsi dari transportasi adalah untuk memberikan hubungan antara tempat-tempat 

produksi dengan tempat-tempat konsumsi, dimana dalam hal ini harus diperhatikan 

bahwa suatu komoditi akan bernilai apabila tersedia pada tempat dan waktu yang tepat 

(Morlok, 1985). 

2.4 Pengertian Pariwisata 

Pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai 

banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan 

sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata ”travel” 

dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata ”Pariwisata” dapat diartikan sebagai 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat 

yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan ”Tour”. (Yoeti, 1994). 
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Menurut( RG. Soekadijo, 1996) Pariwisata ialah segala kegiatan dalam masyarakat 

yang berhubungan dengan wisatawan. 

2.5 Pengertian Wisatawan 

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa 

menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di 

tempat yang didatanginya. (Soekadijo, 1996) 

2.6 Pengertian Wisata 

Wisata dalam bahasa Inggris disebut tour yang secara etimologi berasal dari kata torah 

(ibrani) yang berarti belajar, tornus (bahasa latin) yang berarti alat untuk membuat 

lingkaran, dan dalam bahasa Perancis kuno disebut tour yang berarti mengelilingi 

sirkuit. Pada umumnya orang memberi padanan kata wisata dengan rekreasi, wisata 

adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan wisata 

(Suyitno. 2000). 

2.7 Jenis-jenis Wisata 

Jenis-jenis wisata antara lain: 

a. Wisata Rekreasi, Wisata yang dilakukan orang untuk memanfaatkan waktu libur di 

luar rumah. Kebanyakan wisata jenis ini dilakukan untuk menikmati keindahan 

alam. 

b. Wisata Bahari, Wisata dengan obyek kawasan laut misalnya menyelam, 

berselancar, berlayar, memancing dan lain-lain.  
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c. Wisata Alam, wisata dengan obyek Alam. Obyek gunung yang tinggi, gua, sungai 

yang deras, tebing terjal. Pada umumnya peminat obyek ini adalah para remaja dan 

petualang.  

d. Wisata Budaya, wisata yang menawarkan obyek yang berupa tradisi dan budaya 

serta adat istiadat masyarakat yang unik.  

e. Wisata Olahraga, Wisata yang dilakukan dengan tujuan pertandingan dan 

meningkatkan prestasi olah raga. 

f. Wisata Bisnis, Perjalanan yang dilakukan untuk tujuan bisnis. Wisata jenis ini 

membutuhkan sarana penunjang bisnis yang baik. 

g. Wisata Konvensi, Wisata yang dilakukan ke suatu negara untuk keperluan rapat 

atau sidang.  

h. Wisata Jenis lain, keinginan dan ketertarikan masyarakat beraneka ragam. 

Perkembangan jenis wisata juga semakin banyak seperti fotografi, arkeologi dan 

masih banyak lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


