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Kediri merupakan wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi wisata yang menarik 
untuk dikunjungi baik berupa wisata budaya, wisata rekreasi dan wisata alam yang belum 
optimal dalam pendistribusian kunjungan wisatawan. Wisatawan cenderung hanya berwisata 
di tempat-tempat yang terkenal dan memang sering dikunjungi oleh wisatawan tersebut. 
Pengembangan kawasan wisata mempunyai beberapa unsur yang saling terkait. Unsur-unsur 
tersebut adalah faktor penarik perhatian wisatawan seperti, atraksi seni, pemandangan alam, 
juga perlu adanya fasilitas-fasilitas yang diperlukan, penunjang infrastruktur, sistem 
transportasi dan sosial budaya masyarakat  Kediri (A. Yoeti Oka 1992:184). Unsur-unsur 
tersebut diperlukan agar para wisatawan dapat menikmati suatu pengalaman yang ada pada 
kawasan wisata tersebut. Infrastruktur dan sistem transportasi merupakan unsur pokok yang 
harus direncanakan dalam pengembangan suatu kegiatan pariwisata, sehingga memenuhi 
syarat aksesibilitas.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi 
wisata yang ada di Kediri sehingga menghasilkan alternatif rute perjalanan dan paket 
perjalanan wisata di Kediri. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian survey (survey 
research). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis 
deskriptif terhadap karakteristik wisata yang ada di Kediri, dengan pendekatan kuantitatif 
untuk menganalisa lama perjalanan wisata dan pendekatan kualitatif untuk menganalisa 
potensi wisata dan karakteristik wisatawan. Penentuan sampel wisatawan yang diambil dalam 
penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin yaitu menggunakan teknik proportionet 
random sampling. Dalam penelitian ini terdapat 14 destinasi wisata yang berpotensi untuk 
dijadikan paket wisata Kediri.  

Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui alternative rute perjalanan wisata 
menggunakan analisis lama perjalanan wisata. Alternative rute perjalanan di dimulai dari 
destinasi awal yang dekat dengan pintu masuk Kediri yaitu pintu masuk Utara di Kecamatan 
Minggiran, pintu masuk Timur di Kecamatan Kandangan, pintu masuk Selatan di Kecamatan 
Kras dan Ringinrejo, dan Pintu masuk Barat di Kecamatan Tarokan. Pembagian jenis paket 
wisata yang akan diadakan di Kediri berdasarkan rute alternatife perjalanan wisata yang telah 
dibuat dengan mempertimbangkan waktu tempuh, lama tinggal di destinasi wisata. Dalam 
tiap-tiap paket wisata harus terdapat destinasi favorit yang dipilih berdasarkan data jumlah 
pengunjung destinasi wisata dan juga dalam satu paket wisata memiliki daya tarik yang 
berbeda-beda tiap destinasi wisata yang dikunjungi.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dari beberapa alternative rute wisata didapat 12 
paket untuk menentukan harga paket wisata, alokasi waktu perjalanan wisata, dan susunan 
acara tiap paket wisata. Promosi wisata perlu dilakukan agar paket wisata dapat dijalankan 
dengan baik dan destinasi wisata di Kediri dapat berkembang.  
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