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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe 

Utara dalam pengembangan potensi wisata Pulau Labengki 

dalam hal ini tertuang pada Rensta Dinas Pariwisata Kabupaten 

Konawe Utara yaitu melakukan pengembangan pemasaran 

wisata, melakukan pengembangan destinasi wisata serta 

melakukan pengembangan kemitraan. Dari keseluruhan 

program tersebut, saat ini masih belum berjalan dengan efektif. 

Untuk melihat tingkat keberhasilan dari pengembangan potensi 

wisata, menurut Chandler dalam Rangkuti (2016:4) 

menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari 

suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua 

sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. 

Namun, dari teori yang dikemukakan tersebut masih belum 

dilakukan dengan maksimal melihat banyak potensi wisata 

pulau labengki yang belum begitu dikenal masyarakat luas. 

2. Strategi pengembangan potensi wisata Pulau Labengki di 

kabupaten Konawe Utara telah sesuai dengan prinsip islam 

walaupun terkadang masih banyak wisatawan yang melakukan 
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tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Pemerintah 

kabupaten Konawe Utara juga telah menjalankan tugasnya 

dengan cukup baik sesuai dengan syariat islam dalam hal 

menata, merawat, menjaga,menfaatkan, melestarikan, dan 

mengembangkan kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah 

SWT. 

5.2. Saran 

1. Pariwisata memegang peranan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu diperlukannya beberapa 

strategi yang tepat untuk terus mengembangkan potensi wisata 

yang ada khususnya di Pulau Labengki Kabupaten Konawe 

Utara. Untuk mengetahui capaian strategi yang diterapkan 

efektif atau tidak, mestinya pemerintah terkait melakukan 

evaluasi terhadap faktor apa saja yang menjadi kendala dalam 

pencapaian sehingga dapat diperbaiki menjadi lebih optimal. 

2. Selain peran pemerintah, masyarakat juga memiliki peranan 

penting dalam kemajuan sektor wisata. Masyarakat perlu 

memahami akan pentingnya kesadaran tentang potensi wisata 

yang ada, bahwa masyarakat perlu menjaga lingkungan wisata, 

menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan serta selalu 

aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan 

potensi wisata agar kedepannya potens Wisata Pulau Labengki 

dapat berkembang dengan baik sehingga menjadi salah satu 

sektor yang mampu meningkatkan perekonomian daerah. 
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3. Pemerintah juga harus menerapkan prinsip islam dalam menata, 

merawat, dan mengmbangkan sumber daya yang telah Allah 

SWT berikan, jangan sampai disalahgunakan apalagi digunakan 

untuk keuntungan pribadi. 

5.3. Limitasi Penelitian 

 Limitasi atau kelemahan penelitian terletak pada proses 

penelitian. Peneliti menyadari dalam suatu penelitian pasti terjadi 

banyak kendala dan hambatan. Salah satu fakor yang menjadi kendala 

dan hambatan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang 

terkadang jawaban yang diberikan oleh informan tidak sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan, serta akses objek penelitian ini sulit 

dijangkau sehingga peneliti menunggu waktu waktu yang tepat untuk 

sampai ditempat penelitian. 


