
ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN 

PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010 

 (MODEL INPUT-OUTPUT) 

 

 

 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 
Diajukankan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
 
 
 

Oleh: 
FAIK ISTIMAFAQIR 

B 300 080 014 
 
 
 
 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 
 



 



ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DALAM STRUKTUR PEREKONOMIAN PROPINSI 
MALUKU UTARA TAHUN 2010 

(ANALISIS INPUT OUTPUT) 
 

Faik Istimafaqir/B 300 080 014 
 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
e-mail: faiqistimafaqir@ymail.com 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini berjudul “ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DALAM STRUKTUR 
PEREKONOMIAN PROPINSI MALUKU UTARA Tahun 2010 (ANALISIS INPUT 
OUTPUT)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor apa saja yang menjadi sektor-
sektor unggulan di Maluku Utara dan juga peranannya dalam perekonomian Propinsi Maluku 
Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Analisis Input Output 
(Analisis I-O analisis indeks keterkaitan ke depan (degree of sensitivity), analisis indeks 
keterkaitan ke belakang (power of dispersion) dan analisis sektor unggulan (keys sector) 
Maluku Utara. Data yang digunakan yaitu tabel I-O Propinsi Maluku Utara tahun 2010 
dengan klasifikasi 40 sektor yang diperoleh dari BPS Propinsi Maluku Utara. Dari hasil 
analisis data menunjukkan bahwa yang memiliki indeks keterkaitan ke depan (daya 
kepekaan) paling tinggi pada tahun 2010 adalah sektor perdagangan sebesar 2,56559. Sektor 
yang mempunyai nilai indeks keterkaitan kebelakang (daya penyebaran) paling tinggi pada 
tahun 2010 adalah sektor industri penggilingan padi, sebesar 1,48483. Sektor-sektor 
unggulan ( sektor kunci) Maluku Utara tahun 2010 yaitu sektor air bersih, angkutan laut, 
bangunan, bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sektor listrik. Dari hasil tersebut, penulis 
menyarankan pemerintah lebih memprioritaskan sektor-sektor yang menjadi sektor kunci di 
Propinsi Maluku Utara yang memiliki angka lebih dari satu. Sektor tersebut memiliki daya 
dorong yang kuat terhadap pencipta sektor ekonomi lainnya dan memiliki sensitivitas tinggi 
terhadap perubahan permintaan akhir dari sektor-sektor ekonomi lainnya. 
 
Kata Kunci : degree of sensitifity, power of dispersion, dan Keys sektor. 

 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 
 Era reformasi saat ini telah banyak 
perubahan dalam berbagai bidang 
pembangunan dan pemerintahan. Perubahan 
dalam pemerintahan adalah mulai 
diberlakukannya otonomi daerah yang diatur 
dalam UU.No.22/1999 mengenai pemerintahan 
daerah dan UU.No.25 /1999 mengenai 
perimbangan keuangan antar pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah dan 
masyarakat di daerah berwenang mengurus 

rumah tangganya sendiri secara bertanggung 
jawab. Otonomi daerah juga berarti kesempatan 
membangun struktur pemerintahan yang sesuai 
dengan kebutuhan daerah, membangun sistem 
dan pola karier politik dan administrasi yang 
kompetitif, serta mengembangkan sistem 
manajemen pemerintahan yang efektif 
(Syaukani 2002:174).   

Otonomi daerah adalah kewenangan 
daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa masing-masing daerah serta 



berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Hal ini 
dikarenakan daerah akan diberi peran yang 
lebih besar melalui penyerahan semua urusan 
pemerintahan serta sumber-sumber 
keuangannya, kecuali kewenangan dalam 
politik luar negeri, pertahanan keamanan, 
peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, agama 
dan perencanaan sosial. Kurang Stabilnya 
keuangan pusat akibat krisis ekonomi, 
mengakibatkan daerah diberikan wewenang 
untuk mencari sumber-sumber pendapatan dan 
mengurus kebutuhan sendiri agar beban 
pemerintahan pusat menjadi berkurang (Izza, 
2001:110).  

Pembangunan daerah merupakan suatu 
upaya sadar yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah bersama masyarakat dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 
secara merata bagi segenap lapisan masyarakat. 
Oleh karenanya keberhasilan pelaksanaan 
pembangunan daerah tidak hanya merupakan 
tanggungjawab pemerintah daerah saja, 
melainkan sebagai tanggungjawab bersama 
seluruh komponen masyarakat di daerah yang 
bersangkutan. Agar pelaksanaan pembangunan 
dapat mencapai sasaran yang diinginkan 
bersama, proses pembangunan harus terencana 
dan terprogram secara mapan.  

Sebagai daerah otonom, sesuai Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999, Pemerintah 
Propinsi Maluku Utara beserta Pemerintah 
Daerah Kabupaten dan Kota mempunyai 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, 
dalam rangkaian pembangunan daerah, 
Pemerintah Daerah telah menerapkan konsepsi 
rencana induk perencanaan pembangunan 
daerah yang memuat dasar filosofi, visi, misi, 
arah kebijakan bagi pelaksanaan pembangunan 
sebagai pedoman bagi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di 
daerah. Pola Pembangunan wilayah Maluku 
Utara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah Propinsi Maluku Utara dilaksanakan 
melalui beberapa pendekatan, yaitu (1) 
Pengembangan Wilayah Terpadu, (2) 
Pengembangan Kawasan Sentra 
Produksi/Andalan, (3) Kecamatan Sebagai 
Pusat Pertumbuhan, (4) Pengembangan 
Kawasan Strategis, (5) Kawasan Tertinggal, (6) 
Pengembangan Sistem Kota-kota, dan (7) 
Penataan Ruang dan Pertanahan. Setelah 
pemekaran wilayah kabupaten di Propinsi 
Maluku menjadi propinsi otonom dan hanya 
berselang waktu ± 2 bulan wilayah ini dilanda 
konflik yang mengakibatkan tatanan ekonomi 
dan sosial kemasyarakatan maupun prasarana 
dan sarana yang telah dibangun sebelumnya 
menjadi hancur. Namun selama periode 1999-
2001 perekonomian Maluku Utara mulai 
kembali menunjukkan perkembangan, seperti 
ditunjukkan dalam PDRB menurut harga 
berlaku yang mengalami peningkatan sebesar 
3,51% pertahun dengan tingkat pertumbuhan 
1,2% pertahun. 

Pembangunan daerah dalam bidang 
ekonomi dilaksanakan dalam rangka 
mendukung pelaksanaan salah satu prioritas 
pembangunan daerah, yaitu mempercepat 
pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan 
pembangunan ekonomi berkelanjutan 
berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. 
Penetapan prioritas dimaksud dilandasi masalah 
dan tantangan yang dihadapi serta arahan 
kebijakan Pola Dasar 2005-2010 dalam 
pembangunan ekonomi, baik jangka pendek 
maupun jangka menengah. 

Dalam upaya penataan perekonomian, 
pemerintah daerah ini juga telah berupaya 
meningkatkan peran usaha kecil dalam 
pembangunan ekonomi agar dapat bersinergi 
dengan pelaku ekonomi lainnya, antara lain 
melalui upaya relokasi dan pemerataan secara 
seimbang aset-aset produksi dan melalui 
peningkatan keterkaitan dan kemitraan yang 
saling menguntungkan antara usaha kecil dan 
usaha besar. 



 
Peranan lembaga pemerintah dalam upaya 

pengembangan usaha kecil di Propinsi Maluku 
Utara, lebih dititik-beratkan kepada upaya 
meningkatkan kemampuan pengusaha kecil, 
baik internal maupun eksternal. Pembinaan 
secara internal diarahkan kepada kemampuan 
pengusaha dalam mengelola usaha melalui 
kegiatan pelatihan manajerial, wirausaha dan 
teknologi produksi, sementara pembinaan 
eksternal lebih diarahkan kepada upaya 
membuka jalan kepada pengusaha kecil dalam 
memasarkan produknya baik lokal, nasional 
atau bahkan ekspor. Adapun sektor unggulan di 
wilayah ini adalah perikanan laut, 
pertambangan batu mulia dan wisata bahari 
(Bank Indonesia, 2007). 

Tinjauan makro ekonomi Propinsi Maluku 
Utara pada tahun 2010 didominasi oleh sektor 
perdagangan (32,73%), kelapa (15,85%) 
industri furniture (11,44%), jasa pemerintahan 
umum (8,02%), tabama lainya (7,03%), 
perikanan lainnya (6,33%), kehutanan (5,09%), 
cengkeh (4,64%), komunikasi (4,54%), dan 
pertambangan nikel (4,32%) diikuti sektor 
lainya sebesar (33,79%). (BPS, Maluku Utara 
2010). 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran 
pembangunan dan daerah, khususnya 
pembangunan ekonomi di Propinsi Maluku 
Utara dan untuk dapat memanfaatkan 
sumberdaya ekonomi daerah secara optimal, 
maka pembangunan daerah dapat disusun 
menurut tujuan antar sektor. Perencanaan 
sektoral dimaksudkan untuk pengembangan 
sektor-sektor tertentu disesuaikan dengan 
keadaan dan potensi masing-masing sektor dan 
juga tujuan pembangunan yang ingin dicapai.  

  Dengan menggunakan tabel 
Input-Output (I-O) Propinsi Maluku Utara 
tahun 2010 akan dijabarkan sektor-sektor yang 
menjadi sektor unggulan di Propinsi Maluku 
Utara. Selanjutnya diharapkan dapat dipakai 
sebagai informasi yang komprehensif agar tepat 

guna dan tepat sasaran bagi perekonomian 
Propinsi Maluku Utara.  
2. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan 
penelitian dalam menganalisis dan 
membandingkan sektor unggulan dalam 
perekonomian Propinsi Maluku Utara tahun 
2010 yaitu sebagai berikut:  

Untuk mengetahui sektor-sektor unggulan 
dalam perekonomian Propinsi Maluku Utara 
guna menentukan kebijaksanaan yang harus 
dijalankan. 
a. Untuk menghitung tingkat keterkaitan 

antara berbagai  sektor kegiatan ekonomi 
guna memperoleh gambaran mengenai 
kontribusi suatu sektor terhadap 
perekonomian secara keseluruhan.  

b. Menganalisis sektor-sektor unggulan di 
Propinsi Maluku Utara berdasarkan tabel 
input-output Propinsi Maluku Utara tahun 
2010. 

 
LANDASAN TEORI 
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu 
proses dimana pemerintah daerah mengelola 
sumber daya yang ada membentuk suatu 
pola kemitraan antara pemerintah daerah 
dengan sektor swasta untuk menciptakan 
suatu lapangan kerja baru dan merangsang 
perkembangan kegiatan ekonomi 
(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah 
tersebut (Arsyad, 1999)  

2. Teori Keunggulan Komparatif 
Istilah Comparative Advantage (Keunggulan 
komparatif) mula-mula dikemukakan oleh 
David Ricardo (1917). Dalam teori tersebut, 
Ricardo membuktikan bahwa apabila ada 
dua negara saling berdagang dan masing--
masing negara mengkonsentrasikan diri 
untuk mengekspor barang yang bagi negara 
tersebut memiliki keunggulan komparatif 
maka kedua negara tersebut akan beruntung. 
Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat 
dalam perdagangan internasional tetapi juga 



sangat penting diperhatikan dalam ekonomi 
regional. Keunggulan komparatif bagi suatu 
daerah adalah bahwa komoditi itu lebih 
unggul secara relatif dengan komoditi lain di 
daerahnya. Pengertian dalam hal ini adalah 
perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai 
tambah riil. Apabila keunggulan itu adalah 
bentuk nilai tambah riil maka dinamakan 
keunggulan absolut. Komoditi yang memilki 
keunggulan walaupun hanya dalam bentuk 
perbandingan, lebih menguntungkan untuk 
dikembangkan dibanding dengan komoditi 
lain yang sama-sama diproduksi oleh kedua 
negara atau daerah. 

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 
a. Teori klasik 

Orang yang pertama kali membahas 
pertumbuhan ekonomi secara sistematis 
adalah Adam Smith (1723-1790) yang 
membahas masalah ekonomi dalam 
bukunya An inquiry into the Nature and 
Causes of The Wealth of Nations (1776). 
Inti ajaran Adam Smith adalah agar 
masyarakat diberi kebebasan seluas-
luasnya dalam menentukan kegiatan 
ekonomi. Menurut Smith sistem ekonomi 
pasar bebas akan menciptakan efisiensi, 
membawa ekonomi kepada kondisi full 
employment dan menjamin pertumbuhan 
ekonomi sampai terjadi posisi stasioner 
(stationare state). 

b. Teori ekonomi neo klasik (Solow-Swan) 
Teori pertumbuhan Neo klasik 
dikembangkan oleh Robert M. Solow 
(1970) dari Amerika Serikat dan T.W. 
Swan (1956) dari Australia. Model Solow-
Swan menggunakan unsur pertumbuhan 
penduduk, akumulasi kapital, kemajuan 
teknologi, dan besarnya output yang saling 
berinteraksi (Tarigan, 2005:52).  

c. Teori Harrod-Domar dalam system 
regional 
Teori ini dikembangkan hampir bersamaan 
oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan 
Evsey D. Domar (1957) di Amerika 

Serikat. Di antara mereka menggunakan 
proses penghitungan yang berbeda tetapi 
memberikan hasil yang sama., sehingga 
keduanya dianggap mengemukakan ide 
yang sama dan disebut teori Harrod-
Domar. Teori Harrod-Domar didasarkan 
pada asumsi:  
a. Perekonomian bersifat tertutup  
b. Hasrat menabung (MPS = s) adalah 
 konstan  
c. Proses produksi memiliki koefisien 
 yang tetap (constant return to scale)  
d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja 
 (n) adalah konstan dan sama dengan 
 tingkat pertambahan penduduk Atas 
 dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, 
 Harrod-Domar membuat analisis dan 
 menyimpulkan bahwa pertumbuhan 
 jangka panjang yang mantap hanya 
 bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-
 syarat keseimbangan sebagai berikut:  

 nkg == . Dimana: 

 g = Growth (tingkat pertumbuhan 
 output)  
 k = Capital (tingkat pertumbuhan 
 modal)  
 n = Tingkat pertumbuhan angkatan 
 kerja  

d. Teori jalur cepat yang disinergikan 
Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (Turnpike) 
diperkenalkan oleh  Samuelson (1955). 
Setiap negara  atau wilayah perlu melihat 
sektor atau komoditi apa yang memiliki 
potensi besar dan dapat dikembangkan 
dengan cepat baik karena potensi alam 
maupun karena sektor itu memiliki 
competitve advantage untuk 
dikembangkan. Artinya, dengan 
kebutuhan modal yang sama sektor 
tersebut dapat memberikan nilai tambah 
yang lebih besar, dapat berproduksi dalam 
waktu yang relatif singkat dan volume 
sumbangan untuk perekonomian juga 
cukup besar. Mensinergikan sektor-sektor 



adalah membuat sektor-sektor saling 
terkait dan saling mendukung. Dengan 
demikian, pertumbuhan sektor  yang satu 
mendorong pertumbuhan sektor yang lain, 
begitu juga sebaliknya. Menggabungkan 
kebijakan jalur cepat (turnpike), dan 
mensinergikan dengan sektor energi lain 
yang terkait akan membuat perekonomian 
tumbuh cepat (Tarigan, 2005:55) 

e. Teori basis eksport ricardson 
Teori ini membagi kegiatan produksi, jenis 
pekerjaan yang terdapat dalam satu 
wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan 
pekerjaan service (pelayanan) yang biasa 
disebut juga sektor non basis. Kegiatan 
basis adalah kegiatan yang bersifat 
exogeneus, yang artinya tidak terikat pada 
kondisi internal perekonomian wilayah 
dan sekaligus berfungsi mendorong 
tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. 
Sedangkan pekerjaan service (non basis) 
adalah kegiatan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat di daerah itu 
sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya 
tergantung kepada kondisi umum 
perekonomian wilyah tersebut. Artinya, 
sektor tersebut bersifat endogenus (tidak 
bebas tumbuh). Pertumbuhannya 
tergantung kepada kondisi perekonomian 
wilayah secara keseluruhan. Walaupun 
teori basis ekspor (ekspot base theory) 
adalah yang paling sederhana dalam 
membicarakan unsur-unsur pendapatan 
daerah, tetapi dapat memberikan kerangka 
teoritis bagi studi empiris tentang 
multiplier regional walaupun dalam 
kenyataannya perlu dilengkapi dengan 
kebijakan lain agar bisa digunakan sebagai 
pengatur pengembangan wilayah yang 
komprehensif. 

f. Model pertumbuhan interregional 
Model ini adalah perluasan dari teori basis 
ekspor, yaitu dengan menambah faktor-
faktor yang  bersifat eksogen. Dalam 
model ini di asumsikan bahwa selain 

ekspor pengeluaran pemerintah dan 
investasi juga juga bersifat eksogen dan 
daerah itu terikat kepada suatu sistem yang 
terdiri dari beberapa daerah yang 
berhubungan erat. Pertumbuhan 
interegional dapat dirumuskan sebagai 
berikut. Pendapatan daerah adalah 
(Tarigan,2005:58).

iiiiii MXGICY −+++=  

Pendapatan = Konsumsi + Investasi + 
Pengeluaran Pemerintah + Ekspor - Impor  

g. Teori lokasi 
Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki 
tata ruang (spatial order) kegiatan 
ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki 
alokasi geografis dari sumber-sumber 
yang potensial, serta hubungannya dengan 
atau pengaruhnya terhadap keberadaan 
berbagai macam usaha/kegiatan lain baik 
ekonomi maupun sosial (Tarigan, 
2005:77). 
Salah satu hal banyak dibahas dalam teori 
lokasi adalah pengaruh jarak terhadap 
intensitas orang bepergian dari satu lokasi 
ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat 
dikembangkan untuk melihat suatu lokasi 
yang memiliki daya tarik terhadap batas 
wilayah pengaruhnya, dimana orang masih 
ingin mendatangi pusat yang memiliki 
daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan 
besarnya daya tarik pada pusat tersebut 
dan jarak antara lokasi dengan pusat 
tersebut. Terkait dengan lokasi maka salah 
satu faktor yang menentukan apakah suatu 
lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak 
adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat 
aksesibilitas adalah tingkat kemudahan 
untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari 
lokasi lain di sekitarnya. Menurut Tarigan, 
tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh 
jarak, kondisi prasarana perhubungan, 
ketersediaan berbagai sarana penghubung 
termasuk frekuensinya dan tingkat 



keamanan serta kenyamanan untuk 
melalui jalur tersebut. (Tarigan, 2005:78) 

h. Teori tempat sentral 
Teori tempat sentral menganggap bahwa, 
ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral 
didukung oleh sejumlah tempat yang lebih 
kecil yang menyediakan sumber daya 
(industri dan bahan baku). Tempat sentral 
tersebut merupakan suatu pemukiman 
yang menyediakan jasa-jasa bagi 
penduduk daerah yang mendukungnya. 
Teori tempat sentral dapat ditetapkan pada 
pembangunan ekonomi daerah, baik di 
perkotaan maupun di pedesaan. Beberapa 
daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa 
sedangkan lainya sebagai daerah 
pemukiman (Tarigan, 2005:80) 

 
METODE PENELITIAN 
a. Jenis Data dan Sumber Data  

Data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder yaitu tabel input 
output Perekonomian Provinsi Maluku 
Utara  tahun 2010. Tabel input output 
disajikan dalam bentuk matriks yang 
diklasifikasikan menjadi 40 sektor 
perekonomian. Data tabel input output 
perekonomian Perekonomian Provinsi 
Maluku Utara  tahun 2010 diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara  
dan dari instansi terkait lainnya. 

b. Konsep Dasar Input Output 
Model input output dikembangkan pertama 
kali oleh W. Leontief seorang kelahiran 
Rusia kebangsaan Amerika dari Harvard 
University pada tahun 1930-an. Model input 
ouput inilah yang membawa W. Leontief 
menerima hadiah nobel pada tahun 1973 
Jhingan (1996:751) menyebutkan bahwa 
analisis input output juga merupakan variasi 
terbaik keseimbangan umum yang 
mempunyai tiga unsur utama. Pertama, 
melalui analisis input output memusatkan 
perhatiannya pada perekonomian dalam 
keadaan seimbang. Kedua, tidak 

memusatkan perhatian pada analisis 
permintaan tetapi masalah teknis produksi. 
Ketiga, analisis ini didasarkan pada 
penelitian empiris. Suatu tabel input output 
menyajikan informasi tentang transaksi 
barang dan jasa yang terjadi pada semua 
sektor yang ada dalam perekonomian, 
dengan bentuk penyajian berupa matriks. 
Dalam suatu tabel input ouput yang bersifat 
terbuka dan statis, transaksi yang digunakan 
dalam penyusunan tabel input output harus 
memenuhi tiga asumsi dasar (BPS Maluku 
Utara, 2010), yaitu; 
1. Keseragaman (homogeneity), yaitu 

asumsi bahwa setiap sektor ekonomi 
hanya memproduksi satu jenis barang 
dan jasa dengan susunan input tunggal 
(seragam) dan tidak ada subtitusi 
otomatis terhadap input dari sektor yang 
berbeda. 

2. Kesebandingan (proportionality), yaitu 
asumsi bahwa hubungan antara input dan 
ouput pada setiap sektor produksi 
merupakan fungsi linier, artinya 
kenaikan dan penurunan output suatu 
sektor akan sebanding dengan kenaikan 
dan penurunan input dari sektor yang 
bersangkutan.  

3. Penjumlahan (additivity), yaitu asumsi 
bahwa total efek dari kegiatan produksi 
di berbagai sektor merupakan 
penjumlahan dari efek pada masing-
masing kegiatan.  
Berdasarkan asumsi tersebut, maka tabel 
input output sebagai model kuantitatif 
memiliki keterbatasan, yaitu bahwa 
koefisien input atau koefisien teknis 
diasumsikan tetap (konstan) sepanjang 
periode analisis atau proyeksi. Maka 
produsen tidak dapat menyesuaikan 
perubahan-perubahan inputnya atau 
mengubah proses produksi (BPS Maluku 
Utara, 2010). 
 
 



Karena koefisien teknis dianggap 
konstan, maka teknologi yang digunakan 
oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses 
produksipun dianggap konstan. 
Akibatnya perubahan kuantitas dan 
harga input akan selalu sebanding 
dengan perubahan kuantitas dan harga 
output. Walaupun mengandung 
keterbatasan, model input ouput tetap 
merupakan alat analisis ekonomi yang 
lengkap dan komprehensip (BPS Maluku 
Utara, 2010). 

c. Cara Perhitungan 
X11 + Xi2 + ... + X1j ... + X1n + F1 + E1 =  
X1 + M1 
X21 + X22 + ... + X2j ... + X2n + F2 + E2 = 
 X2 + M2 
Xi1 + Xi2 + ... + Xij ... + Xin + Fi + Ei = 
Xi + M3 
.... .... .... 
Xn1 + Xn2 + .... + XnJ + ... + Xnn + Fn + 
En = Xn + 
Mn…………………………………...(1) 
Disini xij adalah jumlah output sektor i yang 
diminta sektor j sebagai input bagi produksi 

output sektor j (permintaan antara), i
F

 
adalah permintaan akhir domestik terhadap 

output sektor i, iE
adalah ekspor atau 

permintaan akhir luar negeri atau daerah, 

iX
 adalah total sektor i dan iM

 adalah 
jumlah sektor i. Dengan mensubstitusikan 

ijX
 maka persamaan (1) di atas akan 

menjadi : 
a11X1 + a12X2 + ... + a1j Xj ... + a1n Xn + 

F1 + 
E1 = X1 + M1 a21X1 + a22X2 + ... + a2j Xj 

...+ 
a2n Xn + F2 + E2 = X2 + M2 ai1X1 + ai2 
X2 +....+ aij Xj ... + ain Xn + Fi + Ei = Xi + 
Mi 
.... .... .... 

An1X1 + an2X2 + ... + anj Xj ... + ann Xn + 
Fn +En = Xn + Mn ………………….(2) 
Persamaan (2) disederhanakan ke dalam 
persamaan matriks menjadi sebagai berikut: 

Ax + F + E =X + M ......................(3) 
Dimana: 
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A disebut matriks koefisien teknologi, 
matrik yang menunjukkan teknological 
input structure antar sektor perekonomian 
aij dibaca sebagai jumlah output sektor i 
yang dibutuhkan sektor j untuk 
memproduksi satu unit output sektor j 

)/( jij XX
 

Persamaan (3) diatas adalah persamaan 
identitas untuk analisis input output dengan 
perlakuan impor secara kompetitif. Impor 
setiap sektor ekonomi dianggap 
proporsional terhadap tingkat konsumsi 
domestik terhadap output sektor tersebut. 
Misalnya ditentukan proporsi ini sebagai 
koefisien import, maka koefisien suatu 
sektor ekonomi dapat dihitung sebagai 
berikut (Didit Purnomo, dkk, 2008). 
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Dengan demikian persamaan AX + F + E = 
 X + M dapat diubah menjadi :  

X = AX + F + E – M – AX + F + E – 
µ (AX + F) 

Dimana 
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Persamaan di atas dapat dituliskan menjadi : 
X = AX + F + E – µAX – µF........(4) 
Selanjutnya suku yang mengandung X 
dipindahkan ke sebelah kiri tanda 
persamaan, menjadi : 
X – AX + µAX = F – µF + E .......(5) 
[I– (I – µ) A ]X = (I – µ) F + E .....(6) 
Maka X dalam persamaan (4) diatas berubah 
menjadi: 
X = [I – (I – µ)A]-1[(I– µ)F + E]...(7) 
X = [I – (I – µ)A]-1 
 adalah invers yang digunakan dalam 
analisis seperti diketahui dari persamaan (7) 
persamaan ini terbentuk dari dua bagian : 
X = [I – (I – µ)A]-1 (I– µ)F, tanpa  dengan 
ekspor......................................... (8) 
X = [I – (I – µ)A]-1 E, 
 hanya ekspor ...............................(9) 
X = AX + F + .............................(10) 
Selanjutnya suku yang mengandung matriks 
X di pindahkan ke sebelah kiri tanda 
persamaan: 
X – AX = F + E...........................(11) 
(I – A)X = F + E..........................(12) 
Maka X dalam persamaan (4) berubah 
menjadi : 
X = (I – A)-1 (F + E)...................(13) 
(I – A)-1 adalah invers matriks leontief, (I – 
A)-1 F adalah output yang disebabkan oleh 
domestik (Final Demand) dan (I – A)-1 E 
adalah output yang disebabkan oleh ekspor 
(Foreign Final Demand).  
Domestik Final Demand biasanya terdiri 
dari elemen konsumsi rumah tangga, 
pengeluaran pemerintah, dan investasi. 

Matriks Inverse leontief sering 
dilambangkan sebagai B, dengan elemen 
matriknya sebaga bij. bij dibaca sebagai 
besarnya output sektor i yang disebabkan 
oleh permintaan di sektor j sebesar satu unit 
(Didit Purnomo, dkk, 2008). 

 
Indeks Total Keterkaitan ke Depan 
 Konsep ini diartikan sebagai 
kemampuan suatu sektor untuk mendorong 
pertumbuhan produksi sektor-sektor lain 
yang memakai input dari sektor ini. Total ke 
terkaitan ke depan disebut juga sebagai 
indeks derajat kepekaan (degree of 
sensitivity) yang digunakan untuk mengukur 
kaitan ke depan (Nazara, 1997). 
Rumus untuk mencari nilai indeks total 
keterkaitan ke depan yaitu : 
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n
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aij

aij

Wj

11
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Dimana : 
Wj = indeks total keterkaitan ke depan 
sektor i 
aij = unsur matriks kebalikan Leontief 
Nilai Wj dapat bernilai sama dengan 1, lebih 
besar 1 atau lebih kecil Bila Wj = 1 hal 
tersebut berarti bahwa derajat kepekaan 
sektor I sama dengan rata-rata derajat 
kepekaan seluruh sektor ekonomi. Bila Wj > 
1 hal tersebut berarti derajat kepekaan sektor 
i lebih tinggi dari derajat kepekaan seluruh 
sektor ekonomi. Sebaliknya, bila Wj < 1 hal 
tersebut berarti bahwa derajat kepekaan 
sektor i dibawah rata-rata derajat kepekaan 
seluruh sektor ekonomi 
Indeks Total Keterkaitan ke Belakang 
 Konsep ini diartikan sebagai 
kemampuan suatu sektor untuk 
meningkatkan pertumbuhan industri 
hulunya. Indeks total keterkaitan ke 
belakang disebut juga sebagai indeks daya 



penyebaran (power of dispersion) yang 
digunakan untuk mengukur kaitan ke 
belakang (Nazara, 1997). 

 
Rumus untuk mencari nilai indeks total 
keterkaitan ke belakang yaitu: 
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Dimana : 
Uj = indeks total keterkaitan ke belakang 
sektor j 
aij = unsur matriks kebalikan Leontief 
Besaran Uj dapat mempunyai nilai sama 
dengan 1, lebih besar 1 atau lebih kecil 1. 
Bila Uj = 1 hal tersebut berarti bahwa daya 
penyebaran sektor j sama dengan rata-rata 
penyebaran seluruh sektor ekonomi. Bila Uj 
> 1 hal tersebut berarti daya penyebaran 
sektor j berada di atas ratarata daya 
penyebaran seluruh sektor ekonomi. 
Sebaliknya, bila Uj < 1 hal tersebut berarti 
bahwa daya penyebaran sektor j lebih 
rendah dari rata –rata daya penyebaran 
seluruh sektor ekonomi. 
Analisis Sektor Kunci Menggunakan 
Forward dan Backward Process 
 Dari analisis I-O dapat dilihat sektor -
sektor kunci yang memiliki backward 
linkages (keterkaitan ke belakang) atau 
disebut juga derajat kepekaan yang tinggi 
dan forward linkages (keterkaitan ke depan) 
atau daya sebar yang tinggi. Sektor yang 
mempunyai daya penyebaran tinggi 
menunjukan sektor tersebut mempunyai 
daya dorong yang cukup kuat dibandingkan 
sektor lainya. Sedangkan sektor yang 
mempunyai derajat kepekaan yang tinggi 
menunjukan bahwa sektor tersebut 
mempunyai ketergantungan yang tinggi 
terhadap sektor lain.  

Sektor kunci didefinisikan sebagai sektor 
yang memegang peranan penting dalam 
menggerakan roda perekonomian dan 
ditentukan berdasarkan indeks total 
keterkaitan ke belakang dan ke depan. 
Sektor kunci adalah sektor yang memiliki 
indeks total keterkaitan ke belakang dan ke 
depan lebih besar dari satu (Nazara, 1997). 
 

B. HASIL PENELITIAN 
Pembahasan Hasil Analiais 

1. Hasil Analisis Indeks Keterkaitan Ke Depan 
(Forward Linkage) 

 
Tabel 4.3 

Empatbelas Sektor Dengan Indeks Total 
Keterkaitan Kedepan Terbesar Menurut Tabel 

Input Output Tahun 2010 

No 
Kode 
I-O 

Sektor 
Indeks 

DK 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
6. 
7. 
8. 
 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

26 
1 
36 
 

35 
 

30 
34 
25 
29 
 

23 
12 
10 
15 
24 
33 

Perdagangan 
Padi 
Sewa Bangunan dan  
Jasa Perusahaan 
Bank dan Lembaga 
Keungan Lainnya  
Angkutan Laut 
Komunikasi 
Bangunan 
Angkutan Jalan 
Raya 
Listrik 
Perikanan Lainnya 
Kehutanan 
Penggalian 
Air Bersih 
Jasa Penunjang 
Angkutan 

2,56559 
1,52073 
1,23392 

 
1,18931 

 
1,18069 
1,17821 
1,12266 
1,10905 

 
1,10600 
1,10500 
1,10063 
1,07205 
1,05681 
1,04211 

Sumber: Tabel Input Output Propinsi 
Maluku Utara Tahun 2010, Diolah 
 

Dari hasil olah data tabel input output 
Propinsi Maluku Utara tahun 2010, sektor 
perdagangan memiliki nilai indeks paling 



besar yaitu dengan nilai 2,56559. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa bila terjadi 

kenaikan permintaan akhir atas sektor-

sektor lain sebesar satu unit maka sektor 
perdagangan akan mengalami peningkatan 
output sebesar 2,56559 juta rupiah. 
Sedangkan urutan berikutnya yaitu sektor 
padi yang memiliki nilai indeks total 
keterkaitan ke depan atau indeks daya 
kepekaan sebesar 1,52073, sektor sewa 
bangunan dan jasa perusahaan sebesar 
1,23392, sektor bank dan lembaga keuangan 
lainnya sebesar 1,18931, sektor angkutan 
laut sebesar 1,18069, sektor komunikasi 
sebesar 1,17821, sektor bangunan sebesar 
1,12266, sektor angkutan jalan raya sebesar 
1,10905, sektor listrik sebesar 1,10600, 
sektor perikanan lainnya sebesar 1,10500, 
sektor kehutanan sebesar 1,10063, sektor 
penggalian sebesar 1,07205, sektor air 
bersih sebesar 1,05681 dan sektor jasa 
penunjang angkutan 1,04211. Output yang 
dihasilkan oleh sektor tersebut merupakan 
komoditi intermediet, dalam pengertian 
merupakan bahan baku bagi industri-industri 
dan sektor-sektor perekonomian lainnya. 

 
2. Hasil Analisis Indeks Keterkaitan Ke 

Belakang (Backward Linkage) 
 Dari hasil olah data tabel input output 
Propinsi Maluku Utara tahun 2010 maka 
dapat diperoleh indeks daya penyebaran 
atau indeks keterkaitan ke belakang seperti 
yang disajikan dalam tabel 4.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.4 
Delapanbelas Sektor Dengan Indeks Total 

Keterkaitan Ke Belakang Terbesar Menurut 
Tabel Input Output Tahun 2010 

No Kode 
I-O 

Sektor Indeks 
DP 

1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
 

9. 
10. 
11. 
12. 

 
 

13 
 

14. 
 
 

15. 
16. 
17. 

 
18. 

16 
 

17 
28 
 

19 
 

18 
 

20 
 

24 
21 
 

32 
30 
25 
31 
 
 

37 
 

39 
 
 

23 
27 
35 
 

22 

Industri 
Penggilingan Padi 
Industri 
Pengolahan dan 
Pengawetan Ikan 
Restoran 
Industri Furniture 
Industri Makanan 
dan Minuman 
Industri kayu, 
bambu dan rotan 
Air Bersih 
Industri Bahan 
Bangunan 
Angkutan Udara 
Angkutan Laut 
Bangunan 
Angkutan sungai, 
danau dan 
penyebrangan  
Jasa Pemerintahan 
Umum 
Jasa, rekreasi, 
kebudayaan dan 
olahraga  
Listrik 
Hotel 
Bank dan Lembaga 
Keuangan lainnya 
Industri Lainnya 

1,48483 
 

1,34988 
1,23678 

 
1,19292 

 
1,16000 

 
1,15568 

 
1,07354 
1,07291 

 
1,06944 
1,06855 
1,05641 
1,05258 

 
 

1,04969 
 

1,04430 
 
 

1,04326 
1,03838 
1,03584 

 
1,02534 

Sumber: Tabel Input Output Propinsi 
Maluku Utara Tahun 2010, Diolah 
 
Sektor industri penggilingan padi 
merupakan sektor yang memiliki nilai 
indeks keterkaitan ke belakang yang paling 
tinggi yaitu sebesar 1,48483, artinya apabila 
terjadi kenaikan permintaan akhir terhadap 



sektor industri penggilingan padi sebesar 
satu unit maka untuk sektor-sektor ekonomi 
lainnya yang ada di Propinsi Maluku Utara 
akan mengalami pertumbuhan output 
sebesar 1,45172 juta rupiah. Begitu juga 
dengan sektor-sektor lain yang memiliki 
nilai indeks keterkaitan ke belakang yang 
lebih besar dari satu antara lain sektor 
industri pengolahan dan pengawetan ikan 
sebesar 1,34988, sektor restoran 1,23678, 
sektor industry furniture sebesar 1,19292, 
sektor industri makanan dan minuman 
sebesar 1,16000, sektor industri kayu, 
bambu dan rotan sebesar 1,15568, sektor air 
bersih sebesar 1,07354, sektor industri 
bahan bangunan sebesar 1,07291, sektor 
angkutan udara sebesar 1,06944, sektor 
angkutan laut sebesar 1,06855, sektor 
bangunan sebesar 1,05641, sektor angkutan 
sungai, danau dan penyebrangan sebesar 
1,05258, sektor jasa pemerintahan umum 
sebesar 1,04969, sektor jasa, kebudayaan, 
rekreasi dan olahraga sebesar 1,04430, 
sektor listrik sebesar 1,04326, sektor hotel 
sebesar 1,03838, sektor bank dan lembaga 
keuangan lainnya sebesar 1,03584 dan 
sektor industri lainnya yaitu sebesar 
1,02534. Sektor yang mempunyai daya 
penyebaran tinggi menunjukan sektor 
tersebut mempunyai daya dorong yang 
cukup kuat dibandingkan sektor lainnya. 

3. Hasil Analisis Sektor Kunci 
Dari hasil olah data tabel input output maka 
didapat sektor-sektor perekonomian yang 
memegang peranan penting dalam 
perekonomian Propinsi Maluku Utara atau 
disebut juga sebagai sektor kunci. Dalam 
tabel 4.6 disajikan sektor kunci dari 
perekonomian Propinsi Maluku Utara 
berdasarkan Tabel Input Output Propinsi 
Maluku Utara Tahun 2010. 

 
 
 

Tabel 4.6 
Sektor Kunci Perkonomian Maluku Utara 
Menurut Tabel Input Output Tahun 2010 

No 
Kode 

IO 
Sektor 

Indeks 
DK 

Indeks 
DP 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
 
 
 

5. 

24 
30 
 

25 
35 
 
 
 

23 

Air Bersih 
Angkutan 
Laut 
Bangunan 
Bank dan 
Lembaga 
Keuangan 
lainnya 
Listrik 

1,05681 
1,18069 
 
1,12266 
1,18931 
 
 
 
1,10600 

1,07354 
1,06855 
 
1,05641 
1,03584 
 
 
 
1,04326 

Sumber: Tabel Input Output Propinsi 
Maluku Utara Tahun 2010, Diolah 
 

Berdasarkan tabel 4.6 maka terdapat lima 
sektor perekonomian yang menjadi sektor 
kunci perekonomian Propinsi Maluku Utara 
pada tahun 2010 yaitu sektor air bersih, 
sektor angkutan laut, sektor bangunan, 
sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, 
dan terakhir sektor listrik. Sektor-sektor 
inilah yang memegang peranan penting 
dalam menggerakkan roda perekonomian 
Propinsi Maluku Utara tahun 2010.  
 Sektor air bersih memiliki nilai indeks 
daya penyebaran sebesar 1,07354 dan nilai 
indeks daya kepekaan sebesar 1,05681. 
Besaran tersebut menunjukkan apabila 
terjadi kenaikan permintaan akhir terhadap 
sektor air bersih sebesar satu unit maka 
sektor-sektor ekonomi lainnya yang ada di 
Propinsi Maluku Utara akan mengalami 
peningkatan output sebesar 1,07354 juta 
rupiah. Sebaliknya, apabila terjadi kenaikan 
permintaan akhir atas sektor-sektor ekonomi 
lainnya sebesar satu unit maka sektor air 
bersih akan mengalami peningkatan output 
sebesar 1,05681 juta rupiah.  
 Selanjutnya sektor angkutan laut yang 
memiliki nilai indeks daya penyebaran 
sebesar 1,06855 dan nilai indeks daya 



kepekaannya sebesar 1,18069. Nilai kedua 
indeks pada sektor angkutan laut ini 
menunjukkan bahwa apabila terjadi 
kenaikan permintaan akhir terhadap sektor 
angkutan laut sebesar satu unit maka sektor-
sektor ekonomi lainnya yang ada di Propinsi 
Maluku Utara akan mengalami peningkatan 
output sebesar 1,06855 juta rupiah. 
Sebaliknya, apabila terjadi kenaikan 
permintaan akhir atas sektor-sektor ekonomi 
lainnya sebesar satu unit maka sektor 
angkutan laut akan mengalami peningkatan 
output sebesar 1,18069 juta rupiah.  
 Selanjutnya, sektor bangunan yang 
memiliki nilai indeks daya penyebaran 
sebesar 1,05641 dan nilai indeks daya 
kepekaannya sebesar 1,12266. Nilai kedua 
indeks pada sektor bangunan ini 
menunjukkan bahwa apabila terjadi 
kenaikan permintaan akhir terhadap sektor 
bangunan sebesar satu unit maka sektor-
sektor ekonomi lainnya yang ada Propinsi 
Maluku Utara akan mengalami peningkatan 
output sebesar 1,05641 juta rupiah. 
Sebaliknya, apabila terjadi kenaikan 
permintaan akhir atas sektor-sektor ekonomi 
lainnya sebesar satu unit maka sektor 
bangunan akan mengalami peningkatan 
output sebesar 1,12266 juta rupiah.  
 Selanjutnya, sektor bank dan lembaga 
keuangan lainnya yang memiliki nilai 
indeks daya penyebaran sebesar 1,03584 
dan nilai indeks daya kepekaannya sebesar 
1,18931. Nilai kedua indeks pada sektor 
bank dan lembaga keuangan lainnya ini 
menunjukkan bahwa apabila terjadi 
kenaikan permintaan akhir terhadap sektor 
bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar 
satu unit maka sektor-sektor ekonomi 
lainnya yang ada Propinsi Maluku Utara 
akan mengalami peningkatan output sebesar 
1,03584  juta ruipah. Sebaliknya, apabila 
terjadi kenaikan permintaan akhir atas 
sektor-sektor ekonomi lainnya sebesar satu 
unit maka sektor bank dan lembaga 

keuangan lainnya akan mengalami 
peningkatan output sebesar 1,18931 juta 
rupiah. 
 Selanjutnya, sektor listrik yang 
memiliki nilai indeks daya penyebaran 
sebesar 1,04326 dan nilai indeks daya 
kepekaannya sebesar 1,10600 Nilai kedua 
indeks pada sektor listrik ini menunjukkan 
bahwa apabila terjadi kenaikan permintaan 
akhir terhadap sektor listrik sebesar satu unit 
maka sektor-sektor ekonomi lainnya yang 
ada Propinsi Maluku Utara akan mengalami 
peningkatan output sebesar 1,04326 juta 
rupiah. Sebaliknya, apabila terjadi kenaikan 
permintaan akhir atas sektor-sektor ekonomi 
lainnya sebesar satu unit maka sektor listrik 
akan mengalami peningkatan output sebesar 
1,10600 juta rupiah. 

 
C. SIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis input output 
dengan menggunakan Tabel Input Output 
Propinsi Maluku Utara pada tahun 2010 
tentang analisis sektor unggulan dalam 
struktur perekonomian  Propinsi Maluku 
Utara pada tahun 2010  maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. komposisi pembentuk nilai tambah bruto 
berdasarkan komponen adalah surplus 
usaha. Pada tahun 2010 peranan komponen 
ini dalam pembentukan nilai tambah di 
Propinsi Maluku Utara sebesar 56,93 persen 
dengan nilai sebesar 988,70 milyar rupiah. 

2. Komposisi pencipta nilai tambah bruto 
terbesar adalah sektor perdagangan dengan 
jumlah mencapai 610,89 milyar rupiah atau 
peranannya sekitar 32,73 persen terhadap 
total nilai tambah bruto di Propinsi Maluku 
Utara.  Selanjutnya ditambah dengan sektor 
lainya yang mencapai 952,73 milyar rupiah 
sehingga diperoleh total keseluruhan sebesar 
2.819,16 milyar rupiah. 

3. Nilai indeks keterkaitan ke depan atau daya 
kepekaan pada tahun 2010 terdapat 



empatbelas sektor yang memiliki nilai 
indeks total keterkaitan ke depan atau 
derajat kepekaan antara lain sektor 
perdagangan, sektor padi, sektor sewa 
bangunan dan jasa perusahaan, sektor bank 
dan lembaga keuangan lainnya, sektor 
angkutan laut, sektor komunikasi, sektor 
bangunan, sektor angkutan jalan raya, sektor 
listrik, sektor perikanan lainnya, sektor 
kehutanan, sektor penggalian, sektor air 
bersih dan sektor jasa penunjang angkutan.  

4. Nilai indeks keterkaitan ke belakang atau 
daya penyebaran pada tahun 2010 terdapat 
delapanbelas sektor ekonomi yang memiliki 
nilai indeks total ke belakang atau derajat 
penyebaran, antara lain sektor industri 
penggilingan padi, sektor industri 
pengolahan dan pengawetan ikan, sektor 
restoran, sektor industri furniture, sektor 
industri makanan dan minuman, sektor 
industri kayu, bambu dan rotan, sektor air 
bersih, sektor industri bahan bangunan, 
sektor angkutan udara, sektor angkutan laut, 
sektor bangunan, sektor angkutan sungai, 
danau dan penyebrangan, sektor jasa 
pemerintahan umum, sektor jasa, rekreasi, 
kebudayaan dan olahraga, sektor listrik, 
sektor hotel, sektor bank dan lembaga 
keuangan lainnya, dan sektor industri 
lainnya.  

5. Peringkat sektor menurut besarnya output 
berdasarkan klasifikasi 40 sektor ekonomi, 
bahwa sektor perdagangan mencapai 724,22 
milyar rupiah atau sekitar 18,18 persen. 
Selanjutnya ditambah dengan sektor lainya 
yang mencapai 1.483,56 milyar rupiah 
sehingga diperoleh total keseluruhan sebesar 
3.983,29 milyar rupiah. 

6. Sektor kunci perkonomian Propinsi Maluku 
Utara tahun 2010 yaitu sektor air bersih, 
sektor angkutan laut, sektor bangunan, 
sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, 
dan terakhir sektor listrik. Sektor-sektor 
inilah yang memegang peranan penting 

dalam menggerakkan roda perekonomian 
Priponsi Maluku Utara tahun 2010. 

 
Saran 

 Dari kesimpulan diatas maka berikut 
ini dikemukakan beberapa saran tentang 
analisis sektor unggulan dalam struktur 
perekonomian Propinsi Maluku Utara tahun 
2010. Adapun saran yang dikemukakan 
diharapkan dapat bermanfaat bagi 
pengambilan kebijakan pemerintah dan bagi 
penelitian selanjutnya. 

1. Sektor air bersih, sektor angkutan laut, 
sektor bangunan, sektor bank dan lembaga 
keuangan lainnya, dan sektor listrik perlu 
mendapat perhatian dari pemerintah Maluku 
Utara karena sektor-sektor tersebut sangat 
berperan dalam memacu percepatan 
pertumbuhan ekonomi di Propinsi Maluku 
Utara pada tahun 2010. Sektor-sektor 
tersebut memiliki daya dorong yang kuat 
terhadap penciptaan sektor-sektor ekonomi 
lainnya dan juga memiliki sensitivitas yang 
tinggi terhadap perubahan permintaan akhir 
dari sektor-sektor ekonomi lainnya. 

2. sektor-sektor yang memiliki indeks 
keterkaitan ke depan atau daya kepekaan 
yang tinggi dan juga sektor-sektor yang 
memiliki indeks keterkaitan ke belakang 
atau daya penyebaran yang tinggi namun 
belum menjadi sektor kunci perlu mendapat 
perhatian khusus dengan memberikan 
stimulus ekonomi dari Pemerintah Propinsi 
Maluku Utara agar tahun-tahun selanjutnya 
menjadi sektor-sektor kunci. 
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