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Pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Maluku Tenggara lebih di fokuskan pada 

sektor pertanian khususnya perkebunan antara lain yaitu ketela pohon, kacang-kacangan ubi talas 

umbi-umbian, kelapa, cengkeh pala kopi, kapuk, coklat, jambu mete dan kemiri, dan sektor 

perikanan dan kelautan antara lain ikan, teripang, lola dan mutiara, karena sebagian besar 

wilayahnya dikelilinggi oleh laut yang memiliki panorama yang indah, sehingga dapat menarik 

perhatian para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke daerah 

tersebut. Melihat kondisi yang demikian maka untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata 

yang terintegrasi, terencana, dan komprehensip, maka perlu mencermati dan memperhatikan 

serta memperhitungkan berbagai permasalahan umum didaerah tersebut antara lain mengetahui 

seberapa besar pengaruh potensi komoditi enbal sebagai bahan makanan pokok untuk 

meningkatkan kesehjahteraan penduduk dan sejauh mana potensi komoditi enbal untuk 

mendukung sektor pariwisata di daerah tersebut. serta mencari solusi dari permasalahan yang ada 

dilihat dari aspek lingkungan internal dan eksternal yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancama, sehingga dalam penelitian ini menetapkan untuk mengadakan penelitian mengenai 

potensi komoditi enbal untuk mendukung sektor pariwisata di Tual Kabupaten Maluku 
Tenggara. Berdasarkan Hasil analisis mengenai lingkungan kepariwisataan di wilayah Maluku 

Tenggara yang berpengaruh terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada pada meliputi bidang 

pemasaran, sumber daya manusia (personalia), sarana dan prasarana. Sedangkan terhadap 

lingkungan ekstern yang berpengaruh terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi meliputi 

bidang ekonomi, demografi, pemerintah, dan sosial budaya. Berdasarkan analisis terhadap 

lingkungan intern maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara kekuatan dan kelemahan 

yanga da dari pemasaran kepariwisataan daerah Maluku Tenggara, lebih besar kekuatan dari 

pada kelemahan yang ada. Dengan demikian kondisi beragamnya obyek wisata alam yang ada di 

daerah Maluku Tenggara, serta adanya makanan khas sebagai identitas makanan budaya khas 

Maluku Tenggara berupa Enbal, ternyata mempunyai peran yang cukup besar dalam menunjang 

pemasaran potensi daerah. Kondisi demikian tentu sangat membantu semakin memperkuat citra 

positif kekhasan adat dan budaya di Maluku Tenggara untuk di’jual’ kepada para calon 

wisatawan baik domestik (Wisnu) maupun manca negara (Wisman).  

 


