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ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS 
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI JAWA TENGAH 

DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TAHUN 2016-2019 

Abstrak 
Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis kualitas hasil pembangunan 
ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019 yang diukur menggunakan 
Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
bagaimana konsep Maqashid Syariah dapat memiliki pengaruh dalam 
pembangunan ekonomi. Maqashid Syariah memiliki 5 pilar dasar yaitu Indeks 
Agama (ad-Dien), Indeks Jiwa (an-Nafs), Indeks Akal (al-‘Aql), Indeks 
Keturunan (an-Nasl), Indeks Harta (al-Maal). Kelima dasar tersebut dikonversikan 
dalam beberapa indikator data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Alat 
analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara data 
time series dan cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
simultan Indeks Agama, Indeks Jiwa, Indeks Akal, dan Indeks Harta berpengaruh 
signifikan terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Indeks Keturunan tidak 
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 

Kata Kunci:  Indeks Pembangunan Manusia, Maqashid Syariah 
 
 

Abstract 
This study was shown to analyze the quality of economic development outcomes 
in Central Java Province in 2016-2019 as measured using the Human 
Development Index. This study aims to analyze how the Maqashid Syariah 
concept can have an influence on economic development. Maqashid Syariah has 5 
basic pillars, namely the Religion Index (ad-Dien), Soul Index (an-Nafs), Intellect 
Index (al-'Aql), Heredity Index (an-Nasl), Wealth Index (al-Maal). The five bases 
are converted into several indicators of secondary data obtained from various 
sources. The analysis tool in this study uses panel data, which is a combination of 
time series and cross section data. The results showed that simultaneously the 
Religion Index, Soul Index, Intellect Index, and Wealth Index had a significant 
effect on the development of the Human Development Index in the Regency / City 
of Central Java Province. While the Hereditary Index has no effect on the Human 
Development Index. 

Keywords: Human Development Index, Maqashid Syariah 
 
 

1. PENDAHULUAN 

Human Development Indeks (HDI) atau yang dikenal dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur 
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aspek penting yang berkaitan dengan kualitas hasil pembangunan ekonomi, yaitu 

derajat pembangunan manusia. Ada tiga indikator dasar dalam mengukur IPM, 

meliputi umur panjang dan hidup yang sehat (a long and healty life), pengetahuan 

(knowledge), dan standar hidup yang layak (desent standart of living). Sebagai 

ukuran kualitas hidup IPM melalui 3 pendekatan dimensi dasar, yaitu dalam 

dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Selanjutnya 

dalam dimensi pendidikan diukur dari gabungan indikator rata-rata lama sekolah 

dan angka harapan lama sekolah. Lalu dalam dimensi hidup yang layak diukur 

dengan indikator ekonomi dari daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan 

pokok yang dapat dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita dalam 

pencapaian hidup yang layak (BPS, 2019) 

HDI yang dimunculkan oleh United Nations Development Programme 

(UNDP) sebagai alat yang dapat mengukur tingkat pembangunan manusia yang 

dapat menjadi indikator yang sangat komprehensif, tetapi tidak sepenuhnya untuk 

mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. Konsep dan teori yang 

mendasari dalam pembangunan HDI tidak didasarkan dalam Maqashid Syariah. 

Karena itu dalam mengukur tingkat pembangunan manusia di negara yang  

mayoritas penduduknya beragama Islam akan jauh lebih tepat menggunakan teori 

Islam Human Development Index (I-HDI), dimana konsep dan teorinya 

berdasarkan dalam perspektif Islam. 

Maqashid Syariah merupakan pilar hukum islam yang membahas mengenai 

ekonomi islam. Maqashid Syariah menjelaskan tentang tujuan akhir syariat islam 

yang menghendaki keadilan dan kemaslahatan secara total seperti dalam 

kehidupan manusia. Keadilan dan kemaslahatan dapat diukur melalui Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) (Kharimatul, 2015). Maqashid Syariah mempunyai 

5 pilar untuk mencapai kesejahteraan manusia yaitu menjaga agama (ad-dien), 

menjaga jiwa (an-nafs), menjaga akal (a-‘aql), menjaga keturunan (an-nasl) dan 

menjaga harta (al-maal). Terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia tersebut 

akan berkolerasi pada kesejahteraan. Apabila manusia tidak mampu memenuhi 

kebutuhan dasar tersebut maka tidak terwujudnya dari tujuan Maqashid Syariah. 
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Hal tersebut akan mengakibatkan kehidupan jadi tidak sejahtera dan akan 

berdampak pada kualitas manusia itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI 

PROVINSI JAWA TENGAH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH 

TAHUN 2016-2019” 

 

2. METODE  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indikator Maqashid Syariah 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2016-2019. Adapun variabel independen yang terkait antara lain 

Indeks Agama, Indeks Jiwa, Indeks Pengetahuan, Indeks Keturunan, dan Indeks 

Harta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari publikasi yang dapat diakses melalui situs www.bps.go.id  

Alat analisis yang dipakai untuk mengetahui faktor-faktor yang merupakan 

Indeks Pembangunan Manusia adalah analisis regresi data panel. Persamaan 

model data panel yang disusun dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari 

model penelitian dalam Rohmah (2017). Formulasi model ekonometrikanya 

adalah sebagai berikut :  

IPMir = α + β1IAit + β2IJit + β3IPit + β4IKit + β5IHit + µit   (1) 

Dimana : 

IPM : Indeks Pembangunan Manusia (persen) 
IA : Indeks Agama (ribu jiwa) 
IJ : Indeks Jiwa (persen) 
IP : Indeks Pengetahuan / Akal (persen) 
IK : Indeks Keturunan (ribu jiwa) 
IH : Indeks Harga (rupiah) 
i : Menunjukkan Kabupaten/Kota 
t : Menunjukkan deret waktu 2016-2019 
α : Konstanta 
β1,..….,β5 : Koefisien 
µ : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati 

http://www.bps.go.id/
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil estimasi regresi data panel dengan metode PLS, FEM, dan REM dapat 

dilihat pada tabel 1 

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Cross Section 

Variabel Koefisien Model 
PLS FEM REM 

C -7.371011 -13.70324 -7.923517 
IA 0.000121 0.000911 0.000320 
IJ 0.847776 0.976650 0.864850 
IP 0.079359 0.056754 0.071910 
IK -3.87E-07 -7.27E-07 -4.78E-07 

IH 1.15E-05 9.20E-06 1.12E-05 

R-Square 0.884735 0.931328 0.871590 

Adj. R Square 0.880434 0.904546 0.866798 

F-Statistik 205.7076 34.77416 1.425728 
Prob. F-
Statistik 0.000000 0.000000 0.000000 

Sumber: Lampiran, diolah 

Pemilihan model estimasi terbaik dilakukan dengan uji Chow dan uji 

Hausman: 

a) Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih model regresi data panel yang paling 

baik antara Pooles Least Squared (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM). H0 uji 

Chow: model Polled Least Square (PLS) dan Ha uji Chow: model Fixed Effect 

Model (FEM). H0 diterima bila p-value > α dan Ha ditolak bila p-value < α. Hasil 

pengujian uji Chow ditampilkan pada Tabel 2 

Tabel 2. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Chow 
Effects Test Statistic d.f. Prob. 
Cross-section F 1.995531 (34,100) 0.0044 

Cross-section Chi-
square 

72.504459 34 0.0001 

Sumber: Lampiran, diolah 
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Kesimpulan bahwa output regresi data panel nilai p-value atau probabilitas F-

test sebesar 0.0044 < 0,01, maka H0 ditolak sehingga  model mengikuti Fixed 

Effect Model (FEM).  

b) Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih model regresi data panel yang paling 

baik antara Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM). H0 uji 

Hausman: model Random Effect Model (REM) dan Ha uji Hausman: model Fixed 

Effect Model (FEM). H0 diterima bila p-value > α dan Ha ditolak bila p-value < α. 

Hasil pengujian uji Hausman ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Estimasi Data Panel dengan Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section 
random 13.797690 5 0.0169 

Sumber: Lampiran, diolah 

Kesimpulan bahwa output regresi data panel nilai p-value atau Chi-square 

sebesar 0.0169 < 0.05, maka H0 ditolak sehingga model mengikuti Fixed Effect 

Model (FEM).  

Berdasarkah Uji Chow dan Uji Hausman, maka terpilih model yang terbaik 

yaitu Fixed Effect Model (FEM). Hasil estimasi FEM secara lengkap ditampilkan 

pada Tabel 4 

Tabel 4. Hasil Estimasi FEM 
IPMit = -13.70324+0.000911IAit+0.976650IJit+0.056754IPit -7.27E-
07IKit + 9.20E-06IHit 
             - (0.1271) + (0.0997)*** + ( 0,0000 )* + (0.0079)* - 
(0.1596)*** + (0.0000)* 
R2  = 0.931328; DW-stat = 2.536238; F-stat = 34.77416; Prob. F-stat = 
0,000000 

Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; 

***Signifikan pada α = 0,10; Angka di dalam kurung adalah nilai probabilitas t–

statistik. 

Pemilihan model berdasarkan hasil pengujian melalui Uji Chow dan Uji 

Hausman maka model yan terpilih mengikuti Fixed Effect Model (FEM). Dengan 

begitu maka perlu dianalisis lebih lanjut, yakni dengan menggunakan uji kebaikan 
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model yang terdiri dari uji eksistensi model (Uji F) dan interpretasi koefisien 

determinasi (R2). 

1) Uji F 

Kesimpulan dalam uji F dapat diambil berdasarkan pada prob F-statistik 

dengan ketentuan lebih besar atau lebih kecil dari alpha (α). Formulasi hipotesis 

statistik F adalah H0: model yang dipakai tidak eksis dan Ha: model yang dipakai 

eksis. Kriteria pengujian adalah prob F-statistik > α ; H0 diterima maka model 

yang dipakai tidak eksis. Apabila prob F-statistik < α ; H0 ditolak maka model 

yang dipakai eksis. Pengujiannya adalah Prob. F-statistic sebesar 0,000000 < α = 

0,01 maka H0 ditolak maka model yang dipakai eksis. 

2) Interpretasi Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan hasil output regresi menunjukkan bahwa R-square atau Adjusted 

R-square (R2) sebesar 0.931328 atau 0.904546 artinya variasi variabel Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen 

dalam metode statistik yakni Indeks Agama (IA), Indeks Jiwa (IJ), Indeks 

Pengetahuan/Akal (IP), Indeks Keturunan (IK), Indeks Harga (IH). Sedangkan 

sisanya 6.8674 dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model statistik.  

Uji validitas pengaruh (uji t) menunjukkan pengaruh tingkat signifikansi 

variabel indepeden terhadap variabel dependen. H0: variabel independen tidak 

memiliki pengaruh signifikan. Ha: variabel independen memiliki pengaruh 

signifikan. H0 ditolak apabila signifikansi statistik t < α , H0 diterima apabila 

signifikansi t > α. Hasil uji validitas pengaruh terdapat pada Tabel 5 

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Coefficient Prob. Kriteria Kesimpulan 

IA 0.000911 0.0997 < 0,10 Memiliki pengaruh 
signifikan pada α = 0,10 

IJ 0.976650 0.0000 < 0,01 Memiliki pengaruh 
signifikan pada α = 0,01 

IP 0.056754 0.0079 < 0,01 Memiliki pengaruh 
signifikan pada α = 0,01 

IK -7.27E-07 0.1596 > 0,10 Tidak memiliki pengaruh 
signifikan pada α = 0,10 

IH 9.20E-06 0.0000 < 0,01 Memiliki pengaruh 
signifikan pada α = 0,01 
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Sumber: Lampiran, diolah 

Berdasarkan uji validitas pengaruh pada Tabel 3.5, variabel yang memiliki 

pengaruh signifikan adalah variabel Indeks Agama (IA), Indeks Jiwa (IJ), Indeks 

Pengetahuan (IP), Indeks Harta (IH). Sedangkan variabel yang tidak memiliki 

pengaruh signifikan adalah variabel Indeks Keturunan (IK).  

Bentuk hubungan variabel independen Indeks Agama (IA), Indeks Jiwa (IJ), 

Indeks Pengetahuan (IP), Indeks Harta (IH), Indeks Keturunan (IK) dengan 

variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah linier-linier. 

Variabel Indeks Agama (IA) berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0.000911; maka setiap kenaikan 1 Indeks Agama 

yang ditunjukkan pada jumlah penduduk yang diberangkatkan ibadah haji akan 

menyebabkan IPM meningkat sebesar 0.000911 angka Indeks. 

Variabel Indeks Jiwa (IJ) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0.976650; maka setiap kenaikan 1 Indeks Angka Harapan Hidup 

(AHH) akan mempengaruhi IPM meningkat sebesar 0.976650 angka Indeks. 

Variabel Indeks Pengetahuan (IP) berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0.056754; maka setiap kenaikan 1 Indeks Angka 

Partisipasi Sekolah (APS) akan mempengaruhi IPM meningkat sebesar 0.056754 

angka Indeks. 

Variabel Indeks Keturunan (IK) berpengaruh negatif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000727; maka setiap kenaikan 1 Indeks laju 

pertumbuhan jumlah penduduk akan menyebabkan IPM menurun sebesar 

0,0000000727 angka Indeks. 

Variabel Indeks Harga (IH) berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 0,00000092; maka setiap kenaikan 1 Indeks rata-
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rata pengeluaran perkapita akan mempengaruhi IPM meningkat sebesar 

0,00000092 angka Indeks. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Berdasarkan pengujian dengan Uji Chow dapat menunjukkan bahwa model 

FEM lebih tepat digunakan dalam penelitian ini daripada model PLS, dan 

pengujian dengan Uji Hausman dapat menunjukkan bahwa model FEM lebih 

tepat digunakan dalam penelitian ini daripada model REM. Maka dari 

pemilihan model yang paling tepat dipilih dalam penelitian ini adalah Fixed 

Effect Model (FEM). 

2) Berdasarkan uji kebaikan model Indeks Agama (IA), Indeks Jiwa (IJ), Indeks 

Pengetahuan (IP), Indeks Harta (IH) berpengaruh signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 

2016-2019. Sedangkan Indeks Keturunan (IK) memiliki pengaruh negatif 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

3) Interpretasi Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan bahwa R-square (R2) 

sebesar 0.931328 atau 0.904546 artinya variasi variabel Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam 

metode statistik yakni Indeks Agama (IA), Indeks Jiwa (IJ), Indeks 

Pengetahuan/Akal (IP), Indeks Keturunan (IK), Indeks Harga (IH). Sedangkan 

sisanya 6.8674 dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model statistik. 

4) Hasil penelitin menunjukkan bahwa Indeks Agama (IA), Indeks Jiwa (IJ), 

Indeks Pengetahuan/Akal (IP), Indeks Keturunan (IK), dan Indeks Harta (IH) 

serentak mempengaruhi Indeks Pembenguanan Manusia (IPM) di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2019. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 
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1) Bagi Pemerintah  

Mengurangi disparitas yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 

dengan cara mengeksplorasi potensi Kabupaten/Kota yang wilayahnya masih 

tergolong sangat rendah dalam kinerja pembangunan dengan memaksimalkan 

potensi sumber daya alam yang ada dengan pemenuhan fasilitas teknologi, 

inflastruktur dan kesempatan kerja yang memadai serta peningkatan kualitas dan 

kemudahan dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada. 

2) Bagi Masyarakat 

Diharapkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan 

pemerintah dengan menjalankan dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah 

agar mencapai tujuan yang direncanakan. Dengan cara mempersiapkan diri, 

meningkatkan kualitas, dan produktivitas diri melalui jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi guna untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

3) Bagi penelitian terdahulu 

Memperbarui kualitas indikator yang digunakan untuk mengukur I-HDI 

(Islamic Human Development Index) untuk tiap dimensi dan sekitarnya mampu 

merepresentasikan dan menjelaskan makna dari pentingnya konsep maqashid 

syariah sebagai pedoman kualitas pembangunan manusia. Terutama pada 

indikator-indikator dalam dimensi agama, contohnya seperti jumlah implementasi 

zakat sebagai cerminan rukun iman yang ketiga dan jumlah jamaah haji sebagai 

cerminan rukun iman kelima. 
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