
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kawasan wisata Danau Limboto yang sudah dicanangkan sebagai kawasan 

wisata yaitu Situs Soekarno dan Kawasan Pentadio Resort memiliki 

fasilitas wisata yang cukup memadai. Kawasan lainnya yang potensial 

untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata juga sudah memiliki fasilitas 

wisata yang ditawarkan kepada pengunjung. Kawasan tersebut yaitu 

Dermaga Iluta, Dermaga Dembe dan Kawasan Budidaya. Potensi yang 

dimiliki oleh kawasan ini bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata 

apabila berkunjung ke Danau Limboto.  

2. Sumberdaya Danau Limboto dapat dikembangkan sebagai kawasan 

ekowisata karena mempunyai potensi sumberdaya ikan, sumberdaya 

hayati, sumberdaya manusia, potensi pemandangan yang indah, dan 

vegetasi darat yang beraneka ragam.  

3. Analisis kesesuaian wisata Danau Limboto menunjukkan bahwa : 

a. Situs Soekarno sesuai untuk kegiatan berkemah, memancing dan 

duduk santai serta sesuai bersyarat untuk kegiatan berperahu. 

b. Kawasan Pentadio Resort sesuai untuk kegiatan memancing serta 

sesuai bersyarat untuk kegiatan berkemah, berperahu dan duduk santai. 

c. Dermaga Iluta sesuai untuk kegiatan berkemah dan memancing serta 

sesuai bersyarat untuk kegiatan berperahu dan duduk santai. 



d. Dermaga Dembe sesuai untuk kegiatan memancing serta sesuai 

bersyarat untuk kegiatan berkemah, berperahu dan duduk santai. 

e. Kawasan Budidaya sesuai untuk kegiatan memancing, sesuai bersyarat 

untuk kegiatan berperahu dan duduk santai serta tidak sesuai untuk 

kegiatan berkemah. 

4. Hasil analisis Daya Dukung Kawasan wisata Danau Limboto 

menunjukkan bahwa Daya Dukung Situs Soekarno yaitu 256 orang/hari, 

Kawasan Pentadio Resort yaitu 203 orang/hari, Dermaga Iluta yaitu 196 

orang/hari, Dermaga Dembe yaitu 127 orang/hari, serta Kawasan 

Budidaya yaitu 210 orang/hari. 

 

B. Saran 

1. Optimalnya sebuah kawasan ekowisata Danau Limboto harus sesuai 

dengan Analisis Kesesuaian Wisata dan Daya Dukung Kawasan sehingga 

kelestarian Danau Limboto dapat terjaga.  

2. Harus dilakukan peningkatan promosi mengenai kawasan wisata Danau 

Limboto agar pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Gorontalo 

namun bisa berdasal dari luar wilayah Gorontalo. 

3. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan harusnya harus 

lebih mengoptimalkan pengelolaan kawasan Danau Limboto sehingga 

dapat terjaga kelestarian dan keindahan kawasan Danau Limboto. 

4. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai strategi pengembangan 

ekowisata danau untuk keberlanjutan pengelolaan Danau Limboto. 


