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ABSTRAK 

 Kota Manado adalah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi pariwisata, namun 
tingkat pemanfaatan potensi pariwisata masih belum optimal terutama terkait dengan paket perjalanan wisata. 
Tujuan dari studi adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi wisata yang dimiliki Kota Manado 
yang dapat mendukung perencanaan paket wisata, menganalisa rute perjalanan wisata potensial, serta 
menyusun rencana paket wisata yang sesuai dengan potensi wisata dan rute perjalanan wisata potensial. 
Metode analisis yang digunakan berupa metode analisis deskriptif terhadap karakteristik pariwisata di Kota 
Manado, dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisa rute perjalanan wisata dan lama perjalanan wisata; 
dan pendekatan kualitatif untuk menganalisa potensi wisata dan karakteristik wisatawan. Hasil penelitian 
menujukkan dari 26 obyek wisata yang ada di Kota Manado didapatkan 18 obyek wisata potensial. Untuk 
mengetahui rute perjalanan wisata potensial digunakan Market Basket Analysis yang terbagi menjadi 3 
tahapan, yakni : analisis asosiasi, penggunaan algoritma dan keranjang belanja. Rute perjalanan wisata 
potensial yang didapatkan ada 6 rute yang berisi 13 obyek wisata. Rencana paket wisata di Kota Manado 
didapatkan 4 jenis paket wisata, yakni paket wisata rekreasi, paket wisata budaya, paket wisata petualangan 
dan olahraga, dan paket wisata bauran (mix) rekreasi dan budaya. 
 
Kata kunci : rute wisata potensial, paket wisata, Kota Manado 

 
ABSTRACT 

 Manado is the city at the North Cellebes region which has a kind of tourism potencies, but the 
potencies are rather unoptimally explore, still, specially about the tourism package planning. The purposes of 
this research are to identify and analyze Manado tourism potencies that has positive influences to the tourism 
package planning, analyze potential tourism route, and further, is to arrange the tourism package plan consider 
the tourism potencies and the potential tourism routes. The analysis method that used in this research are 
descriptive method  to describe the characteristics of Manado tourism with the quantitative approaches in 
order to analyze tourism routes and the tourism duracy; and the qualitative approaches to analyze tourism 
potencies and characteristics of the tourist. The result shows that from 26 tourism objects in Manado , there are 
18 potential objects. In order to determine the tourism routes which are potentially, its used the Market Basket 
Analysis (MBA) that divides in three level, there are: asosiation analysis, the algorithm, and the market basket. 
There are 6 routes which potential that have 13 tourism objects. The result of this analysis are 4 tourism 
packages, there are: recreation tourism package; culture tourism package; adventure and sport tourism 
package; and mixed between recreation and culture tourism package. 
 
Key words : potential tourism route, tourism package, Manado City 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan 
dan produk hasil industri pariwisata yang 
mampu menciptakan pengalaman perjalanan 
bagi wisatawan (Muljadi A. J, 2009:7). 
Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 2009 
tentang kepariwisataan, pariwisata adalah 
berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 
oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan 
pemerintah daerah. Dalam Undang-undang No. 
10 Tahun 2009 juga dikatakan bahwa usaha 
pariwisata adalah suatu perusahaan di bidang 
pariwisata yang menghasilkan produk tertentu. 
Dimana produk wisata adalah berbagai jasa di 
mana satu dengan lainnya saling terkait dan 
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dihasilkan oleh berbagai perusahaan pariwisata, 
misalnya akomodasi, angkutan wisata, biro 
perjalanan, restoran, daya tarik wisata dan 
lainnya. 

Dalam produk wisata ini seluruh rangkaian 
jasa yang ada dikemas sedemikian rupa 
sehingga menjadi satu kesatuan produk jasa 
yang diperlukan oleh wisatawan dan dibentuk 
menjadi satu paket, yaitu paket wisata. Paket 
wisata adalah rangkaian dari perjalanan wisata 
yang tersusun lengkap disertai harga dan 
persyaratan tertentu (Keputusan Menteri 
Parpostel No. KM-96/HK.103.MPPT-87).  

Berdasarkan RTRW Kota Manado Tahun 
2011-2031 dikatakan bahwa bila ditinjau dari 
potensi sumber daya alamnya Kota Manado 
memiliki banyak potensi yang layak 
dikembangkan, salah satunya adalah sektor 
industri pariwisata. Potensi yang dimiliki Kota 
Manado adalah asset wisata yang beragam 
jenisnya, seperti : wisata alam, buatan dan 
budaya. Sektor pariwisata ini juga memiliki 
kontribusi yang besar terhadap pendapatan 
daerah, yang tercatat dari tahun ke tahun 
semakin meningkat.  

Dalam RTRW Kota Manado Tahun 2011-2031 
tercatat visi yang ingin dicapai pemerintah kota 
adalah “Manado Pariwisata Dunia”. Sebagai 
usaha perwujudan visi tersebut maka 
diperlukan -- suatu bentuk perencanaan tentang 
pengelolaan potensi wisata yang terpadu serta 
terintegrasi, seperti produk wisata berupa 
wisata paket. Tujuan pengadaan wisata paket 
tersebut untuk memudahkan wisatawan dalam 
melakukan perjalanan wisata selama berada di 
Kota Manado. 

Untuk mendukung pengadaan paket wisata 
di Kota Manado, diperlukan pula rute-rute 
perjalanan yang potensial  bagi wisatawan 
sehingga menjadikan perjalanan wisatawan 
terkoordinir dengan baik, hemat waktu juga 
biaya. 

Bergerak dari pemikiran diatas maka 
identifikasi masalah terkait dengan 
perencanaan paket wisata di Kota Manado, 
yaitu : 
1. Pengelolaan potensi wisata yang terdapat di 

Kota Manado belum diolah secara terpadu 
dan terintegrasi sehingga kurang optimal 
terkait dengan pengadaan paket wisata di 
Kota Manado sendiri. 

2. Belum adanya alternatif rute perjalanan 
wisata yang potensial bagi wisatawan dalam 

melakukan perjalanan wisatanya ke Kota 
Manado yang dikemas dalam suatu 
perencanaan paket wisata sehingga 
kunjungan wisatawan ke Kota Manado 
kurang optimal. 

3. Belum tersedianya penawaran paket wisata 
untuk wilayah Kota Manado bagi wisatawan, 
sehingga perjalanan wisata yang ada belum 
terkoordinasi dengan baik. 
Berdasarkan identifikasi permasalahan di 

atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi-

potensi wisata yang dimiliki Kota Manado 
yang dapat mendukung perencanaan paket 
wisata. 

2. Menganalisa rute perjalanan wisata yang 
potensial untuk menjadi pertimbangan 
dalam perencanaan paket wisata di Kota 
Manado. 

3. Menyusun rencana paket wisata yang sesuai 
dengan potensi wisata wilayah dan 
berdasarkan rute perjalanan wisata 
potensial. 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian Perencanaan Paket Wisata di Kota 

Manado ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif dengan pendekatan  penelitian 
kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini 
menguraikan potensi pariwisata yang ada dalam 
hubungannya dengan perencanaan paket 
wisata di Kota Manado dan rute potensial 
berdasarkan data wisatawan di lapangan yang 
kemudian akan dijadikan dasar untuk menyusun 
rencana paket wisata Kota Manado.  

Wilayah administrasi Kota Manado dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah 
wisatawan tahun 2009 yang diperoleh melalui 
dokumen RIPPDA Kotamadya Manado tahun 
2005-2010 dengan jumlah 197.000 wisatawan. 
Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 
dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. 
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Keterangan : 
 n = besarnya sampel 
 N = jumlah anggota dalam populasi n 
 e = derajat kepercayaan (derajat 

kepercayaan yang digunakan adalah 90% 
dengan derajat kesalahan 10% = 0,1) 

 
Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik Kuota Sampling sementara 
pengambilan data dilakukan dengan 
pendistribusian sampel terhadap 26 objek 
wisata yang diteliti. 

Berdasarkan perhitungan, sampel yang 
didapat sebanyak 100 sampel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Metode Analisis Kualitatif 
Mengidentifikasi dan menganalisa potensi 
wisata dan karakteristik wisatawan di Kota 
Manado yang berkaitan dengan 
perencanaan paket wisata berdasarkan hasil 
survey primer dan sekunder.   
Untuk mengidentifikasi potensi wisata Kota 
Manado dinilai dari 3 unsur kepariwisataan 
(Muljadi, 2007:42), yaitu ketersediaan 
sarana dan prasarana penunjang paket 
wisata, tingkat aksesibilitas obyek wisata di 
daerah wisata dan daya tarik obyek wisata 
yang ditawarkan.  
Sedangkan untuk karakteristik wisatawan 
diidentifikasi menjadi 3 (Smith, 1989), yaitu 
karakteristik pengunjung, kunjungan dan 
persepsi pengunjung. 
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Gambar 1. Wilayah Administrasi Kota Manado 



 
 

Planning for Urban Regional and Environment Volume 1, Number 1,  December  2012 

B. Metode Analisis Kuantitatif 
Menganalisa rute perjalanan wisata yang 
dilakukan wisatawan berdasarkan 
penentuan obyek wisata potensial dan data 
perjalanan wisatawan; juga menghitung 
lama perjalanan wisata meliputi lama 
kunjungan dan lama tinggal wisatawan 
selama melakukan perjalanan wisata di Kota 
Manado dengan batasan pada rute 
perjalanan wisata potensial. 
Untuk menganalisa rute perjalanan wisata 
digunakan salah satu metode yang 
digunakan dalam Data Mining, yaitu metode 
Analisis Keranjang Pasar (Market Basket 
Analysis) dengan bantuan alat analisis 
berupa Algoritma Apriori (Apriori 
Algorithm); sedangkan untuk menghitung 
lama perjalanan tiap rute perjalanan wisata 
potensial digunakan rumus perhitungan 
lama perjalanan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Karakteristik Potensi Wisata 
 Karakteristik potensi wisata ditinjau dari 
gambaran pariwisata Kota Manado meliputi 
sarana dan prasarana wisata; tingkat 
aksesibilitas obyek wisata di daerah wisata, dan 
daya tarik obyek wisata yang dimiliki (Muljadi, 
2007:41).  

Tujuan analisis ini untuk mengidentifikasi 
potensi wisata yang ada Kota Manado ditinjau 
dari ketersediaan dan kondisi unsur-unsur 
kepariwisataan tersebut.  
1. Sarana dan Penunjang Wisata 

Analisis potensi pada sarana dan prasarana 
penunjang wisata di Kota Manado ini bertujuan 
mengidentifikasi kondisi dan ketersediaan 
sarana dan prasarana tersebut untuk dijadikan 
acuan dalam perencanaan paket wisata di Kota 
Manado. 
Tabel 1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 
Penunjang Paket Wisata di Kota Manado 

Jenis Sarana 
dan Prasarana 

Wisata 
Ketersediaan 

Sarana Wisata 
Sarana 

Transportasi 
Secara umum sarana transportasi, 
akomodasi, rumah makan/restoran, dan 
toko cinderamata yang ada di Kota Manado 
dapat menunjang perencanaan paket 
wisata ditinjau dari jumlah dan 
persebarannya yang berasal dari RIPPDA 
Kota Manado dan hasil survey primer. 
Namun, untuk sarana BPW belum mampu 
menunjang paket wisata di Kota Manado, 
karena belum adanya penawaran paket 
wisata untuk wilayah Kota Manado. 

Sarana 
Akomodasi 

Sarana Rumah 
Makan/Restoran 

Biro Perjalanan 
Wisata 

Toko 
cinderamata 

Jenis Sarana 
dan Prasarana 

Wisata 
Ketersediaan 

Prasarana Wisata 

Jalan 
Berdasarkan data yang diperoleh jaringan 
yang menjadi rute antar objeek wisata 
sebagian besar memiliki perkerasan hotmix.   

Telekomunikasi 

Jaringan telekomunikasi di Kota Manado ini 
mampu mendukung perencanaan paket 
wisata di Kota Manado karena kebutuhan 
wisatawan dalam berkomunikasi selama 
perjalanan wisata dapat dilayani dengan 
baik.  

Air Bersih 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui 
jaringan air bersih di Kota Manado telah 
terdistribusi dengan baik hingga ke obyek-
obyek wisata yang tersebar di seluruh 
wilayah Kota Manado, selain ke obyek 
wisata yang terangkum dalam Taman 
Nasional Bunaken. Dalam kaitannya dengan 
perencanaan paket wisata, jaringan air 
bersih ini dikatakan mampu menunjang 
rencana tersebut karena sudah mampu 
memenuhi kebutuhan wisatawan akan air 
bersih di tiap-tiap obyek wisata. 

Listrik 

Untuk kebutuhan listrik wisatawan di Kota 
Manado dikatakan cukup terlayani, karena 
sebagian besar obyek wisata yang 
terjangkau kebutuhan listriknya. 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012 
  
 Hasil analisis potensi wisata pada 
ketersediaan sarana wisata adalah terdapatnya 
1 sarana yang belum mampu menunjang 
perencanaan paket wisata di Kota Manado, 
yaitu sarana biro perjalanan wisata; sedangkan 
untuk prasarana wisata sudah mampu 
menunjang perencanaan paket wisata di Kota 
Manado.  
2. Aksesibilitas 

Aksesibilitas merupakan salah satu  elemen 
penting dalam menunjang sektor pariwisata di 
Kota Manado. Analisis aksesibilitas ini 
memperhitungkan faktor yang memengaruhi 
aksesibilitas antara lain: kondisi jalan menuju 
lokasi obyek wisata; jarak tempuh dari pusat 
kota; waktu tempuh; dan ketersediaan lahan 
parkir (Black, 1981 dalam Tamin: 2000:32). 
Tabel 2. Tingkat Aksesibilitas Daerah Wisata di 
Kota Manado 

No. Nama Obyek Wisata Tingkat 
Aksesibilitas 

1 Taman Nasional Bunaken Menengah 
2 Pantai Malalayang Menengah 
3 Pulau Bunaken Menengah 
4 Pulau Manado Tua Menengah 
5 Pulau Siladen Menengah 
6 Gunung Manado Tua Menengah 
7 Gunung Tumpa Rendah 
8 Kawasan Mega Mas Tinggi 
9 Pasar Bersehati Tinggi 
10 Toko Cinderamata Tinggi 
11 Klenteng Ban Hin Kiong Tinggi 
12 Klenteng Lo Tjia Menengah 
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No. Nama Obyek Wisata Tingkat 
Aksesibilitas 

13 Gereja GMIM Sentrum Tinggi 
14 Monumen Jesus Memberkati Menengah 
15 Lapangan Golf Kayuwatu Menengah 
16 Budaya Bantik Tinggi 
17 Museum Negeri Manado Tinggi 
18 Waruga Tinggi 
19 Goa Jepang Menengah 
20 Makam Ratu Kedaton Tinggi 
21 Monumen PD II Tinggi 
22 Tugu Dotu Lolong Lasut Tinggi 
23 Batu Kuangan Menengah 
24 Batu Buaya Menengah 
25 Sanggar Maengket Tinggi 
26 Teater TKB Dotu Lolong Lasut Tinggi 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012 
 
Hasil dari analisis tingkat aksesibilitas tiap 

obyek wisata di daerah wisata terdapatnya 1 
obyek wisata yang memiliki tingkat aksesibilitas 
rendah, karena ditinjau dari kondisi jalan 
menuju/dari obyek wisata kurang baik dan 
dibeberapa titik terdapat jalan yang 
berlubang/rusak; sedangkan untuk obyek 
wisata lainnya tergolong dalam tingkat 
aksesibilitas tinggi dan menengah karena 
kondisi jalan menuju/dari obyek wisata tersebut 
kondidi jalannya baik, seperrti dapat dilihat 
pada Gambar 2. 
3. Daya Tarik Wisata 

Untuk menarik kunjungan wisatawan di 
suatu destinasi, hendaknya obyek wisata yang 
ada pada destinasi tersebut memenuhi 3 syarat 
daya tarik, antara lain (Yoeti, 1996:164): 1. Apa 
yang dapat dilihat (something to see); 2. Apa 
yang dapat dilakukan (something to do); dan 3. 
Apa yang dapat dibeli (something to buy). 

Berdasarkan kondisi eksisting mengenai 
daya tarik wisata, atraksi wisata, produk khas 
dan event tahunan yang terdapat di Kota 
Manado maka selanjutnya dilakukan analisis 
potensi wisata mengenai daya tarik tiap obyek 
wisata yang ada di wilayah studi. Hal ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi obyek wisata 
yang berpotensi menjadi obyek dalam 
perencanaan paket wisata Kota Manado. 

Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan obyek-obyek wisata yang 
memenuhi syarat daya tarik (something to do, 
something to see, dan something to buy) dan 
dipilih wisatawan untuk dikunjungi saat 
melakukan perjalanan wisata di Kota Manado 
terdapat 18 obyek wisata, yaitu: 

 
 
 

 
 

Tabel 3. Obyek Wisata Potensial Kota Manado 
No. Nama Obyek Wisata Jenis Wisata 

1 Taman Nasional Bunaken Alam 
2 Pantai Malalayang Alam 
3 Pulau Bunaken Alam 
4 Pulau Manado Tua Alam 
5 Gunung Manado Tua Alam 
6 Kawasan Mega Mas Buatan/Hiburan 
7 Pasar Bersehati Buatan/Hiburan 
8 Toko Cinderamata Buatan/Hiburan 
9 Klenteng Ban Hin Kiong Buatan/Hiburan 

10 Klenteng Lo Tjia Buatan/Hiburan 
11 Gereja Sentrum Buatan/Hiburan 
12 Monumen Jesus Memberkati Buatan/Hiburan 
13 Budaya Bantik Budaya 
14 Waruga Budaya 
15 Tugu Dotu Lolong Lasut Budaya 
16 Batu Kuangan Budaya 
17 Batu Buaya Budaya 
18 Teater TKB Dotu Lolong Lasut Budaya 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012 
 

Berdasarkan analisis potensi wisata pada 
ketersediaan sarana dan prasarana wisata, 
tingkat aksesibilitas obyek wisata dan daya tarik 
wisata yang ada di Kota Manado didapatkan 
hasil 18 obyek wisata potensial, yakni : Taman 
Nasional Bunaken, Pantai Malalayang , Pulau 
Bunaken, Pulau Manado Tua, Gunung Manado 
Tua, Kawasan Mega Mas, Pasar Bersehati, Toko 
Cinderamata, Klenteng Ban Hin Kiong, Klenteng 
Lo Tjia, Gereja Sentrum, Monumen Jesus 
Memberkati, Budaya Bantik, Waruga, Tugu Dotu 
Lolong Lasut, Batu Kuangan, Batu Buaya dan 
Teater TKB Dotu Lolong Lasut. 

Obyek-obyek wisata potensial (seperti dapat 
dilihat pada Gambar 3) ini akan dilanjutkan ke 
tahap “Analisis Rute Perjalanan Potensial”. 
B. Analisis Karakteristik Wisatawan 

Analisis karakteristik wisatawan ini 
bertujuan untuk mengetahui pola pergerakan 
wisatawan dan persepsi wisatawan terhadap 
perjalanan wisata di Kota Manado. Analisis ini 
menggunakan metode tabulasi silang 
(crosstabulate) dilanjutkan dengan metode uji-
chi kuadrat (chi-square kuadrat)dengan bantuan 
program SPSS 17.0. 

Tabulasi silang dilakukan pada aspek-aspek 
berikut, yaitu (Smith, 1989):  
 Aspek biaya pengeluaran wisatawan - 

kemauan wisatawan mengikuti paket wisata 
 Aspek tujuan - kemauan wisatawan 

mengikuti paket wisata 



 
 
 Aspek kemauan wisatawan mengikuti paket 

wisata - kemauan wisatawan membayar 
paket wisata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Obyek-obyek Wisata Potensial di Kota Manado

Gambar 2. Tingkat Aksesibilitas Daerah Wisata ( Kota Manado) 



 
 

Planning for Urban Regional and Environment Volume 1, Number 1,  December  2012 

 
 
 

 
C. Analisis Rute Perjalanan Wisata Potensial 

Analisis rute perjalanan wisata dalam 
penelitian ini menggunakan metode MBA 
(Market Basket Analysis) atau Analisis 
Keranjang Pasar dengan menggunakan 
Algoritma Apriori (Apriori Algorithm). 

Dalam kaitannya dengan perencanaan 
paket wisata di Kota Manado, analisis ini 
digunakan untuk mengetahui kebiasaan 
wisatawan menentukan obyek wisata yang 
dikunjungi saat melakukan perjalanan wisata di 
Kota Manado, kemudian menemukan 
himpunan hubungan antar obyek-obyek wisata 
tersebut, selanjutnya dimasukkan ke dalam 
keranjang belanja yang berisi rute perjalanan 
potensial. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam 
MBA ini dalam penentuan Rute Perjalanan 
Potensial di Kota Manado adalah sebagai 
berikut: 
Tahap I   :  Analisis Asosiasi 
Tahap II  :  Penggunaan Algoritma Apriori 
Tahap III :  Keranjang Belanja 

 
Tahap I : Analisis Asosiasi 
 Analisis asosiasi adalah suatu proses untuk 
menemukan semua aturan/kaidah asosiasi yang 
memenuhi syarat minimum untuk support 
(minimum support) dan syarat minimum untuk 
confidence (minimum confidence). Dalam tahap 
ini ditentukan batasan kedua ukuran dalam 
Association Rules tadi, yaitu min_supp sebesar 
15% dan min_conf sebesar 70%. 
Tabel 4.  Keterangan Inisial Obyek Wisata 
Potensial di Kota Manado 

No Nama Obyek Wisata Inisial 

1. Taman Nasional Bunaken A 
2. Pantai Malalayang B 

3. Pulau Bunaken C 

4. Pulau Manado Tua D 

5. Gunung Manado Tua F 

6. Kawasan Mega Mas H 

7. Pasar Bersehati I 

8. Toko Cinderamata J 

9. Klenteng Ban Hin Kiong K 
10. Klenteng Lo Tjia L 

11. Gereja G.M.I.M Sentrum Manado M 

No Nama Obyek Wisata Inisial 

12. Monumen Jesus Memberkati N 

13. Budaya Bantik P 

14. Waruga R 

15. Tugu Dotu Lolong Lasut V 

16. Batu Kuangan W 

17. Batu Buaya X 

18. Teater Terbuka Taman Kesatuan Bangsa 
Dotu Lolong Lasut 

Z 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012 
 
Tahap II : Penggunaan Algoritma Apriori 
(Apriori Algorithm) 
 Tahap kedua adalah penggunaan Algoritma 
Apriori (Apriori Algorithm), pada tahap ini akan 
dimasukkan variabel-variabel Analisis 
Keranjang Pasar. Variabel-variabel tersebut 
adalah data perjalanan wisatawan dan obyek-
obyek wisata potensial. Data perjalanan 
wisatawan didapatkan dari survey primer yang 
telah dilakukan peneliti, sedangkan data obyek-
obyek wisata potensial didapatkan dari hasil 
analisis potensi wisata yang dilakukan dalam 
menjawab rumusan masalah 1. Berikut ini 
adalah data perjalanan wisatawan  saat 
melakukan perjalanan wisata ke Kota Manado 
(TID = responden = 100). 
 
Tahap III : Keranjang “Belanja”  
 Berdasarkan analisis asosiasi dan 
penggunaan algoritma di atas, didapatkan 
obyek-obyek wisata yang potensial untuk 
dimasukkan dalam Rute Perjalanan Wisata 
Potensial untuk dilanjutkan menjadi rute paket 
wisata Kota Manado.  
 Keranjang belanja untuk “Rute Perjalanan 
Potensial” disimpulkan sebagai berikut :  
1. Keranjang Rute Perjalanan I (berisi 3 obyek 

wisata) : 
 A - H - K (Taman Nasional Bunaken - 

Kawasan Mega Mas - Klenteng Ban Hin 
Kiong) 

 B - M - N (Pantai Malalayang - Gereja 
Sentrum Manado - Monumen Jesus 
Memberkati) 

 R - X - W (Waruga - Batu Buaya - Batu 
Kuangan) 

2. Keranjang Rute Perjalanan II (berisi 4 obyek 
wisata) : 
 C - D - F - B (Pulau Bunaken - Pulau 

Manado Tua - Gunung Manado Tua - 
Pantai Malalayang) 
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 A - Z - W - X (Taman Nasional Bunaken - 
Teater TKB Dotu Lolong Lasut - Batu 
Kuangan - Batu Buaya) 
 

3. Keranjang Rute Perjalanan III (berisi 5 obyek 
wisata) : 
 BMN - W - X (Pantai Malalayang - Gereja 

Sentrum Manado - Monumen Jesus 
Memberkati - Batu Kuangan - Batu Buaya) 

 
 Berdasarkan tahapan dalam MBA yang telah 
dilakukan ditemukan sebanyak 6 (enam) rute 
perjalanan wisata potensial, yaitu: 
 Rute I 

Taman Nasional Bunaken – Kawasan Mega 
Mas – Klenteng Ban Hin Kiong 

 Rute II 
Pantai Malalayang – Gereja Sentrum 
Manado – Monumen Yesus Memberkati 

 Rute III 
Waruga – Batu Buaya – Batu Kuangan 

 Rute IV 
Pulau Bunaken – Pulau Manado Tua – 
Gunung Manado Tua – Pantai Malalayang 

 Rute V 
Taman Nasional Bunaken – Teater TKB Dotu 
Lolong Lasut – Batu Kuangan – Batu Buaya 

 Rute VI 
Pantai Malalayang – Gereja Sentrum 
Manado – Monumen Yesus Memberkati – 
Batu Kuangan – Batu Buaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Rute Potensial I 

Gambar 5. Rute Potensial II 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Rute Potensial III 
 

Gambar 7. Rute Potensial IV 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Rute Potensial V 

Gambar 9. Rute Potensial VI 
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D. Analisis Lama Perjalanan Wisata 
 Analisis perhitungan lama perjalanan wisata 
bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kemudahan wisatawan untuk mencapai tiap 
obyek wisata di Kota Manado. Penilaian untuk 
rute perjalanan wisata ditekankan pada 
perhitungan waktu tempuh meliputi lama 
pencapaian menuju obyek wisata serta lama 
kunjungan di tiap obyek wisata (Triongko, 
1991:46). 
 Berdasarkan perhitungan lama perjalanan 
masing-masing rute untuk tiap tahap 
pergerakan, secara umum hasil Analisis Lama 
Perjalanan Wisata yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 5. Hasil Perhitungan Lama Perjalanan 
Wisata di Kota Manado 

Rute 
Lama Perjalanan Wisata 

Dalam Menit Dalam Jam 
I 345 5.75 
II 255 4.25 
III 195 3.25 
IV 405 6.75 
V 370 6.17 
VI 370 6.17 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012 
 Hasil analisis lama perjalanan wisata ini 
menunjukkan  perjalanan wisata terlama 
terdapat pada rute IV (selama 405 menit); 
selanjutnya rute V dan VI (masing-masing 
selama 370 menit); rute I (selama 345 menit); 
rute II (selama 255 menit); dan rute III (selama 
195 menit). 
 
E. Analisis Pembagian Jenis Paket Wisata 
 Pembagian paket wisata ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi jenis-jenis paket wisata yang 
akan dimasukkan dalam acara perjalanan wisata 
di Kota Manado.  Berdasarkan teori, 
jenis-jenis paket wisata terdiri dari: recreation 
tourism (paket wisata rekreasi), cultural tourism 
(paket wisata budaya), adventure tourism 
(paket wisata petualangan), sport tourism 
(paket wisata olahraga), business tourism (peket 
wisata bisnis), convention tourism (paket wisata 
konvensi), special interest tourism (paket wisata 
minat khusus). Analisis pembagian jenis paket 
wisata ini meninjau dari analisis potensi wisata 
yang telah dilakukan sebelumnya juga dari 
karakteristik wisatawan berkaitan dengan 
motivasi/tujuan wisatawan melakukan 

perjalanan wisata di Kota Manado, dilanjutkan 
dengan penentuan arahan rute perjalanan 
untuk tiap-tiap jenis paket wisata ditinjau dari 
analisis rute perjalanan potensial yang telah 
dilakukan sebelumnya. 
Tabel 6. Pembagian Jenis Paket Wisata 

Jenis Paket Wisata Rute yang dilalui 
Rekreasi I dan II 
Budaya III 
Petualangan dan Olahraga IV 
Bauran (mix) rekreasi dan budaya V dan VI 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2012 
 
F. Rencana Paket Wisata Kota Manado 

Perencanaan paket wisata di Kota Manado 
ini disusun berdasarkan potensi wisata dan rute 
wisata potensial seperti yang dibahas 
sebelumnya, selain itu juga disesuaikan dengan 
kemauan dan kemauan wisatawan dalam 
pengadaan paket wisata. Berikut ini dipaparkan 
rencana paket wisata di Kota Manado. 
1. Rencana jenis paket wisata, yakni : 

 Paket wisata rekreasi 
 Rute untuk paket wisata rekreasi yakni: 

Pusat Kota Manado  Taman Nasional 
Bunaken  Kawasan Mega Mas  
Klenteng Ban Hin Kiong  Pantai 
Malalayang  Gereja Sentrum Manado 
 Monumen Jesus Memberkati  

 Paket wisata budaya 
 Rute untuk paket wisata budaya : Pusat 

Kota Manado  Waruga  Batu Buaya 
 Batu Kuangan 

 Paket wisata petualangan dan olahraga 
 Rute untuk paket wisata petualangan dan 

olahraga : Pusat Kota Manado  Pulau 
Bunaken  Pulau Manado Tua  
Gunung Manado Tua  Pantai 
Malalayang 

 Paket wisata bauran (mix) rekreasi dan 
budaya 

 Rute untuk paket wisata bauran (mix) 
yakni : Pusat Kota Manado  Taman 
Nasional Bunaken  Batu Buaya  
Teater TKB Dotu Lolong Lasut  Batu 
Kuangan  Pantai Malalayang  Gereja 
Sentrum Manado  Monumen Jesus 
Memberkati 

2. Rencana acara wisata tiap jenis paket 
wisata 
Susunan acara wisata diperlukan dalam 
menjual atau manawarkan paket wisata 
dikarenakan pada dasarnya menjual paket 
wisata adalah menjual sesuatu yang abstrak 
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sehingga diperlukan gambaran yang lebih 
rinci dan konkret tentang penyelenggaraan 
wisata (Soeyitno, 1999:29). 
Setelah perencanaan jenis paket wisata di 
atas, selanjutnya adalah penyusunan acara 
wisata untuk tiap jenis paket wisata 
tersebut. Adapun penyusunan acara wisata 
untuk 4 jenis paket wisata di Kota Manado 
sebagai berikut : 
 Acara Paket Wisata Rekreasi (4D/3N) 
 Acara Paket Wisata Budaya (3D/2N) 
 Acara Paket Wisata Petualangan dan 

Olahraga (3D/2N) 
 Acara Paket Wisata Bauran (Mix) Rekreasi 

dan Budaya (4D/3N) 
3. Rencana harga wisata tiap jenis paket 

wisata 
Tahap berikutnya dalam penyusunan paket 
wisata di Kota Manado ini adalah 
perhitungan biaya paket wisata, dimana 
biaya tersebut mempengaruhi menarik 
tidaknya suatu rencana wisata karena calon 
wisatawan terlebih dahulu akan 
memperhitungkan besarnya biaya yang 
harus dikeluarkan sebelum memutuskan 
keikutsertaannya pada kegiatan wisata 
tersebut (Soeyitno, 1999:47).  
Jumlah peserta yang digunakan dalam 
pertimbangan perhitungan harga paket 
wisata ini adalah jumlah minimal 10 orang 
dan jumlah maksimal 54 orang, dimana 
jumlah ini diambil berdasarkan 
pertimbangan jumlah kapasitas sarana 
transportasi mobil dan bus untuk 
menampung wisatawan saat mengikuti 
perjalanan wisata di Kota Manado. 
Berikut ini rencana harga wisata untuk tiap 
paket wisata : 
 Paket Wisata Rekreasi (10 orang) : 
 Rp.   801.000,-/peserta 
 Paket Wisata Rekreasi (54 orang) : 
 Rp.   656.000,- /peserta 
 Paket Wisata Budaya (10 orang) : 
 Rp.   558.000,- /peserta 
 Paket Wisata Budaya (54 orang) : 
 Rp.   452.000,- /peserta 
 Paket Wisata Petualangan dan Olahraga 

(10 orang) : 
 Rp.   557.000,- /peserta 
 Paket Wisata Petualangan dan Olahraga 

(54 orang) : 
 Rp.  452.000,- /peserta 

 Paket Wisata Bauran (Mix) Rekrasi dan 
Budaya (10 orang) : 

 Rp.   851.000,- /peserta 
 Paket Wisata Bauran (Mix) Rekrasi dan 

Budaya (54 orang) :  
 Rp.   706.000,- /peserta 

PENUTUP 
A. KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian 
“Perencanaan Paket Wisata Kota Manado 
disimpulkan: 
1. Karakteristik pariwisata Kota Manado yang 

mendukung perencanaan paket wisata 
meliputi : sarana wisata dan prasarana 
wisata; tingkat aksesibilitas menengah dan 
rendah; dan daya tarik wisata. Didapatkan 
18 obyek wisata potensial. 

2. Rute perjalanan wisata potensial yang 
didapatkan ada 6 rute, yakni : 
Rute I Taman Nasional Bunaken - Kawasan 
Mega Mas - Klenteng Ban Hin Kiong; Rute II 
Pantai Malalayang - Gereja Sentrum 
Manado - Monumen Jesus Memberkati; 
Rute III  Waruga - Batu Buaya - Batu 
Kuangan; Rute IV  Pulau Bunaken - Pulau 
Manado Tua - Gunung Manado Tua - Pantai 
Malalayang; Rute V Taman Nasional 
Bunaken - Teater TKB Dotu Lolong Lasut - 
Batu Kuangan - Batu Buaya; dan Rute VI 
Pantai Malalayang - Gereja Sentrum 
Manado - Monumen Jesus Memberkati - 
Batu Kuangan - Batu Buaya 

3. Rencana paket wisata Kota Manado 
meliputi : rencana jenis paket wisata, 
rencana acara wisata dan rencana harga 
wisata. 

B. SARAN 
 Saran yang diberikan berkaitan dengan 
upaya pengembangan rencana paket wisata di 
Kota Manado ditujukan untuk pemerintah 
penelitian selanjutnya. 
1. Bagi pemerintah 

Pengembangan atraksi wisata di tiap oyek 
wisata untuk ditawarkan pada wisatawan 
agar dapat menambah waktu kunjungan 
wisatawan, peningkatan kualitas dan 
kuantitas produk khas daerah seperti 
pembinaan/pelatihan SDM (dalam hal ini 
masyarakat Kota Manado sendiri) dalam 
memproduksi cinderamata yang 
menggambarkan tiap lokasi wisata sehingga 
menunjang pendapatan masyarakat sekitar 
lokasi obyek wisata. Hasil penelitian 
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“Perencanaan Paket Wisata Kota Manado” 
ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif 
pengembangan pariwisata karena paduan 
antara obyek potensial dan rute perjalanan 
wisata potensial yang menghasilkan paket 
wisata untuk wilayah Kota Manado ini dapat 
mendukung program pemerintah dalam 
meningkatkan kinerja sektor pariwisata 
Kota Manado secara keseluruhan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 
Penelitian “Perencanaan Paket Wisata Kota 
Manado” ini hanya membahas pengkajian 
antara obyek-obyek wisata dengan 
alternatif pengambilan rute perjalanan 
wisatawan di Kota Manado, dianjurkan bagi 
penelitian selanjutnya untuk melakukan 
studi mendalam terhadap faktor-faktor 
yang memengaruhi pengambilan keputusan 
mengikuti paket wisata ditinjau dari linkage 
obyek-obyek wisata di Kota Manado dan 
kota-kota sekitarnya, seperti : Kota 
Minahasa, Kota Kotamobagu, dan Kota 
Gorontalo. 
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