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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1. Deksripsi Data Penelitian 

Penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara PDRB, APBD untuk 

Kesehatan, APBD untuk Pendidikan, Tingkat Keislaman di Indonesia. Variabel 

yang digunakan yaitu variable independent yang terdiri dari produk domestic 

(PDRB), APBD untuk Kesehatan, APBD untuk Pendidikan, Tingkat Keislaman di 

Indonesia. Variabel dependennya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Alat 

bantu yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini berupa alat 

bantu Economotric E-views 8 (eviews). 

4.1.1. Indeks Pembangunan Manusia 

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan 

pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upayah - upaya 

pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar 

dapat sepenuhnya berpartisipasi disegala bidang pembangunan United Nation 

Development Programme (UNDP). Penting manusia dalam pembangunan adalah 

manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan 

dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat 

(http://google.co.id)  

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan  

manusia UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan 
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suatu Negara. Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu tolak ukur angka 

kesejahteraan suatu daerah atau Negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi 

yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (life expectancy at birth), angka 

melek huruf (literacy rate) dan rata-rata lama Sekolah (mean years of schooling), 

dan kemampuan daya beli (purchasing power parity). Indikator angka harapan 

hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan 

rata - rata lama Sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli 

mengukur standar hidup.  

Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu 

dapat dipengaruhi oleh faktor - faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja 

yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan 

pemerintah sehingga Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat apabila 

ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai Indeks Pembangunan Manusia 

yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. 

United Nation Development Programme (UNDP, 1990). 

Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India 

Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav 

Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of 

Economics. UNDP dalam model pembangunannya, menempatkan manusia 

sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Berikut data 

IPM dari tahun 2011 – 2015 

Berdasarkan Lampiran 2.1 terjadi fluktuasi setiap provinsi Indeks 

Pembangunan Manusia dari tahun 2011 – 2015. Provinsi yang tertinggi Indeks 
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Pembangunan Manusia terdapat di DKI Jakarta pada tahun 2015 sebesar 78,99%. 

Berarti tingkat indeks pembangunan manusia yang berada di Jakarta meningkat 

dari Sumber Daya Manusianya juga meningkat. Sedangkan Provinsi yang 

terendah terdapat di Papua pada tahun 2015 sebesar 55.25%. Rendahnya Indeks 

Pembangunan Manusia di Indonesia di bagian Timur. Provinsi yang ada di 

Indonesia terhadap indeks pembangunan manusia dari tahun 2011 – 2015 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Walau ada yang masih kurang dalam indeks 

pembangunan manusia. Hal ini menunjuknya fluktuasi / kenaikan di setiap tahun 

pada indeks pembangunan manusia di Indonesia  pada tahun  2011 – 2015. 

4.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut BPS (2008) Produk Domestik Bruto (PDRB) merupakan 

penjumlahan nilai output bersih (barang dan jasa akhir) yang ditimbulkan oleh 

selurh kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu (Provinsi di Indonesia) dan 

dalam kurun waktu tertantu (satu tahun kalender). Produk Domestik Regional 

Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui peran dan potensi 

ekonomi disuatu wilayah dalam periode tertentu.  Berikut data yang ada dibawah 

ini.  

Dari lampiran 2.2 dapat dinyatakan bahwa Produk Domestik Regional 

Bruto Tahun 2011-2015 tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan tahun  

2015 (1.983.421). Kemungkinan diprediksi tahun 2016 akan naik juga Produk 

Domestik Regional Bruto di Indonesia sedangkan yang terkecil Gorontalo 
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walapun ada peningkatan setiap tahunnya dalam  Produk Domestik Regional 

Bruto dari tahun 2015 (28.538).  

Pengaruh PDRB terhadap IPM menemukan bahwa PDRB berpengaruh 

positif terhadap  IPM. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Khodobakhshi 

(2011), Hakim, Setiawan (2013) dan Nadia (2013). Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan landasan teori yang dikek=mukakan oleh Kuznet bahwa salah satu 

karakteristik pertumbuhan output per kapital (Todaro 2006). Meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi mengubah pola konsumsi karena peningkatkan daya beli 

tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan PM karena daya beli 

masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yan disebut 

indokator pendapatan. 

4.1.3 Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan 

Menurut Baswir (1999) yang dikutip oleh Sinulingga (2008) secara umum 

anggaran pemerintah dapat diartikan sebagai rencana keungan yang 

mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk periode di masa yang akan datang. 

Struktur anggaran sendiri menggambarkan pengelompokkan komponen – 

komponen anggaran berdasarkan struktur anggaran yang di pakai sekarang , maka 

anggaran pemerintah dalam anggaran di Indonesia di kenal dua macam 

pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk operasional pemerintah seperti halnya 

untuk pembayaran gaji pegawai dan lainnya.  APBD untuk kesehatan merupakan 

salah satu komponen dari belanja daerah.   
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Dari lampiran 2.3 menyatakan bahwa Anggaran Pengeluaran Belanja 

Daerah (PDRB) untuk Kesehatan pada tahun 2011–2015,  mengalami kenaikan 

dari tahun ketahun. Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan yang 

tertinggi di Indonesia di Provinsi Aceh  pada tahun  2015 (2.666.372).  Sedangkan 

yang terendah terdapat di Bali pada tahun, 2015 (1.022). Data diatas menunjukan 

kenaikan beberapa Provinsi yang ada di Indoneisa ada beberapa provinsi yang 

mengalami ketidak seimbangan terhadap Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah 

untuk Kesehatan tersebut. 

Pengaruh APBD untuk Kesehatan terhadap IPM enemukan bahwa 

berpengaruh Negatif terhadap IPM. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian 

sebelumnya. Bentuk tanggung jawab negara terhadap pelayanan kesehatan harus 

berwujudlam dengan kebijakan anggaran yang memadai. Layanan kesehatan 

merupakan salah satu hak dasar warga negara yan dijamin oleh konsitusi karena 

pemerintah wajib membuka akses pelayanan kesehatan seluas mungkin dan 

memberi layanan berkualitas kepada waraga negara.Tujuan utama pembanunan 

manusia karena kesehatan berkaitan denan produktivitas. 

4.1.4 Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Pendidikan 

Pengeluaran pemerintah adalah  bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 

2000)  yakni suatu tindakan pemerintah  untuk  mengatur jalannya  perekonomian 

dengan cara menentukan  besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap 

tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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(APBD) untuk daerah/regional. Tujuannya dari menstabilkan harga, tingkat output 

maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Berikut data dari 

Apbd Pendidikan : 

 Dari Lampiran 2.4 merupakan pada tahun 2015 Provinsi Aceh 

menunjukan Provinsi dengan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk 

Pendidikan yang terginggi  dengan jumlah (5.650.12) dan yang paling rendah 

terdapat diprovinsi Nusan Tenggara Barat dengan Jumlah (63,802). 

Penelitian ini menemukan bahwa PBD untuk pendidikan tidak berpenaruh 

sinifikan terhadap IPM. Hal tersebut terjadi karena struktur alokasi APBD untuk 

Pendidikan belum sepenuhnya menggambarkan pembangunan kualitas manusia 

menjadi arah dan kebijakan pembangunan. hal ini secara langsung berkaitan 

dengan alokasi dana APBD untuk pendidikan tidak merata antar provinsi di 

Indonesia. 

 

4.1.5  Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) 

Ibadah haji dilaksanakan di Saudi Arabia. Dasar dan payung hukum 

pelaksanaan penyelanggaraan ibadah haji berdasarkan pada Undang–undang 

Nomor 13 tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan harapan masyarakat. 

Karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat mempresentasikan 

terselenggaranya ibadah haji secara peripurna (professional). Nampak jelas bahwa 

pendidikan merupakan hal yang penting dan mendasar tetapi sesuatu yang mudah 

kita abaikan padahal secara normatif pendidikan selalu menjadi dasar kebijakan 

yang dirancang para pengambil kebijakan tetapi selalu jauh dari realisasi. 
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Demikian pula dalam agama Allah menyeru kepada umat manusia untuk 

menuntut ilmu sebagai bagian dari pendidikan seperti banyak terkandung dalam 

ayat-ayat Al-Qur‟an (QS. 16: 43, QS. 58: 11). 

Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk 

mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan 

manusianya. Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian rata - rata 

sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia : (1) Hidup yang 

sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran , (2) 

Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa 

(bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross 

enrollment ratio. (3) Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma 

natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli. 

Dari tabel di atas menyatakan menyatakan Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) 

menurut Provinsi tahun 2011– 2015 terjadinya ke tidak stabilan. Contohnya di 

DKI Jakarta yang pada tahun 2011 dengan jumlah  2015 (5.581). peningkatan 

terdapat di tahun 2011 namun bergantinya tahun sampai 2015 penurunan yang 

sampai (5.581) yang berangkat haji. Sedangkan di DIY Yogyakarta sendiri juga 

mengalamin penurunan bahkan  provinsi yang di kenal dengan keagamaan yang 

kuat yaitu Aceh juga mengalami penurun dari tahun ke tahun. 

4.2 Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini akan membahas secara khusus regresi yang menggabungkan 

data time series dengan data cross section yang dikenal dengan regresi data panel. 
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Pebebasan akan dimulai dengan teknik yang digunakan untuk mengestimasi 

model regresi dengan data panel. Pada bagian akhir bab ini akan dijelaskan 

beberapa uji statistk yang digunakan untuk memilih teknik yang tepat didalam  

mengestimasi model regresi data panel. 

4.3 Common Effect, Fixed Effect, Randome Effect danModel Estimasi Fixed 

Effect dan Randome Effect. 

4.3.1  Model Common Effect 

Teknik yang digunakan dalam metode Common Effect hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

 menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS 

untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak 

memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa 

perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini 

jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan 

baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda 
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Tabel 3.1 Hasil Common Effect 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 66.22475 0.382470 173.1504 0.0000 

X1? 8.78E-06 1.46E-06 6.034029 0.0000 

X2? -7.88E-14 2.01E-13 -0.391930 0.6957 

X3? 4.08E-14 1.12E-13 0.363252 0.7169 

X4? -0.000272 6.52E-05 -4.163480 0.0001 

          
R-squared 0.214264     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-

squared 0.193587     S.D. dependent var 4.226561 

S.E. of regression 3.795473     Akaike info criterion 5.536824 

Sum squared resid 2189.653     Schwarz criterion 5.634157 

Log likelihood -429.6407     Hannan-Quinn criter. 5.576354 

F-statistic 10.36232     Durbin-Watson stat 0.037862 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews 

Hasil regresi menunjukkan bahwa tanda variabel Produk Domestik 

Regional Bruto atas dasar harga berlaku (X1) sebesar koefisiennya 8.73E-06  

dengan standar error 1.46E-06, Anggran Pengeluaran Belanja Daerah untuk 

Kesehatan (X2) -7.88E-14 dengan std error 2.01E-13 dengan Prob 0.6957 tidak 
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signifikan karena probabilitasnya lebih besar dari 05, Anggaran Pengeluaran 

Belanja Daerah untuk Pendidikan (X3) koefisiennya sebesar 4.08E-14 dan std 

error 1.12E-13 prob sebsar 0.7169 dan Tingkat Keislaman (X4) koefisiennya -

0.000272 std eroor 6.52E-05 dan prob 0.0001 berhubungan positif terhadap 

variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y) sesuai dengan yang diharapkan teori. 

Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat keislaman mengalami signifikan 

dengan hasil 0.0000 untuk Produk Domestik Regional Bruto sedangkan 0.0001 

untuk tingkat keislaman.   

4.3.2 Model Fixxed Effect  

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Fixed Effect. 

Pengertian model fixed effect adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk 

setiap subjek (cross section), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring 

waktu (Gujarati, 2012). Model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah 

berbeda setiap subjek sedangkan slope tetap sama antar subjek. Dalam 

membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan 

variabel dummy (Kuncoro, 2012). Model ini sering disebut dengan model Least 

Square Dummy Variables (LSDV).  
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Tabel 3.2 Hasil Fixxed Effect 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 66.98900 0.837963 79.94263 0.0000 

X1? 4.66E-06 1.48E-06 3.149494 0.0021 

X2? -2.23E-14 5.28E-14 -0.422673 0.6733 

X3? 8.76E-15 2.94E-14 0.297551 0.7666 

X4? -0.000199 8.84E-05 -2.256627 0.0258 

 Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.973433     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-

squared 0.965749     S.D. dependent var 4.226561 

S.E. of regression 0.782215     Akaike info criterion 2.544769 

Sum squared resid 74.03506     Schwarz criterion 3.245564 

Log likelihood -163.7643     Hannan-Quinn criter. 2.829386 

F-statistic 126.6733     Durbin-Watson stat 0.698638 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews 

Hasil regresi menunjukan yang signifikan hanya dua yaitu Produk 

Domestik Regional Bruto (X1) dan Tingkat Keislaman (X4). Mengalami 

signifikan yaitu sebesar X1 (0.0021) dan X2 (0.0258). Sedangkan R-squarednya 

sebesar 0.973433 hampir mendekatin 1% yang baik dari pada jauh di bawah 1% 

atau di atas 1%. 
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Berdasarkan Gujarati (2012) persamaan model ini adalah sebagai berikut : 

Dimana variabel dummy  d1t  untuk subjek pertama dan 0 jika bukan, d2t untuk 

subjek kedua dan 0 jika bukan, dan seterusnya. Jika dalam sebuah penelitian 

menggunakan 10 crosssection, maka jumlah variabel  dummy  yang digunakan 

sebanyak 9 variabel untuk menghindari perangkap variabel  dummy, yaitu kondisi 

dimana terjadi kolinearitas sempurna (Gujarati, 2012).  Intercept b0 adalah 

nilai intercept subjek kesatu dan koefisien b6 , b7 , b8  menandakan besar 

perbedaan antara intercept  subjek lain terhadap subjek kesatu Metode dengan 

menggunakan variabel  dummy  untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan 

dan antar waktu, namun intersepnya berbeda antar perusahaan namun sama antar 

waktu (time invariant). Namun metode ini membawa kelemahan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya 

mengurangi efisiensi parameter. 

4.3.3 Model Randome Effect  

Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar 

subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual 

(Kuncoro, 2012). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual 

diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widarjono 

(2009) model  random effect  digunakan untuk mengatasi kelemahan model  fixed 

effect  yang menggunakan variabel  dummy. Metode analisis data panel dengan 

model  random effect  harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah  cross section  
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harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Persamaan model  random 

effect  menurut Gujarati (2012). 

Tabel 3.3 Hasil Randome Effect 

     
     C 66.54100 0.826323 80.52663 0.0000 

X1? 5.62E-06 8.97E-07 6.266437 0.0000 

X2? -2.45E-14 5.26E-14 -0.465932 0.6419 

X3? 1.07E-14 2.93E-14 0.364150 0.7163 

X4? -0.000155 5.05E-05 -3.070121 0.0025 

Random Effects (Cross)     

 Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 3.930230 0.9619 

Idiosyncratic random 0.782215 0.0381 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.326559     Mean dependent var 6.016475 

Adjusted R-squared 0.308836     S.D. dependent var 1.013580 

S.E. of regression 0.777152     Sum squared resid 91.80264 

F-statistic 18.42659     Durbin-Watson stat 0.581452 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.187000     Mean dependent var 67.22809 

Sum squared resid 2265.632     Durbin-Watson stat 0.023560 

     
Sumber : Hasil 

Pengelolahan Data 

dengan Eviews 

 

    
Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews 
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Hasil Regresi di Randome Effect yang signifikan hanya dua variabel terdapat di 

PDRB (X1) dan Jumlah Tingkat Agama (X2). Dari hasil randome effect terdapat 

Cross-section random sebesar t statistik  3.930230 dan prob 0.9619, signifikan 

terdapat ipm, pdrb dan tingkat keislaman. 

d. Uji Chow  

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model Fixed Effet atau 

Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. 

Tabel 3.5 Hasil Uji Chow 

     
          

Cross-section F 111.538191 (31,121) 0.0000 

Cross-section Chi-square 531.752696 31 0.0000 

     
          
     C 66.22475 0.382470 173.1504 0.0000 

X1? 8.78E-06 1.46E-06 6.034029 0.0000 

X2? -7.88E-14 2.01E-13 -0.391930 0.6957 

X3? 4.08E-14 1.12E-13 0.363252 0.7169 

X4? -0.000272 6.52E-05 -4.163480 0.0001 

     
     R-squared 0.214264     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-squared 0.193587     S.D. dependent var 4.226561 

Sum squared resid 2189.653     Schwarz criterion 5.634157 

Log likelihood -429.6407     Hannan-Quinn criter. 5.576354 

F-statistic 10.36232     Durbin-Watson stat 0.037862 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews 

Hasil regresinya membuktikan bahwasanya Cross-section Chi-square statistic 

berjumlah 531.752696 dengan probabilitasnya sebesar 0.0000 dan Cross section F 

statistik 111.538191 dan probabilitasnya sebesar 0.0000, signifikan terdapat di X1 

dan X4 sebesar (0.0000) dan (0.0001). R-squared mengalami penurunan yaitu 

sebesar 0.214264 dengan prob(F-statistic) sebesar 0.0000. 

Tabel 3.6 Hasil Hausment Test 

     
     Cross-section random 2.203435 4 0.6984 

     
     X1? 0.000005 0.000006 0.000000 0.4161 

X2? -0.000000 -0.000000 0.000000 0.6207 

X3? 0.000000 0.000000 0.000000 0.4650 

X4? -0.000199 -0.000155 0.000000 0.5408 

     
          
          C 66.98900 0.837963 79.94263 0.0000 

X1? 4.66E-06 1.48E-06 3.149494 0.0021 

X2? -2.23E-14 5.28E-14 -0.422673 0.6733 

X3? 8.76E-15 2.94E-14 0.297551 0.7666 

X4? -0.000199 8.84E-05 -2.256627 0.0258 

R-squared 0.973433     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-squared 0.965749     S.D. dependent var 4.226561 

S.E. of regression 0.782215     Akaike info criterion 2.544769 
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F-statistic 126.6733     Durbin-Watson stat 0.698638 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews 

Hasil regresi dirandome effect terdapat cross-section randome sebesar 

2.203435 dengan prob 0.6984. terdapat dua yang disignifikan yaitu variabel X1 

dan X4 dimana Probabilitasnya (0.0021) dan (0.0258). R-squarednya berjumlah 

0.973433 dimana mendekatain 1% yang artinya bagus dengan prob(F-statistic) 

0.000000. 

Dari hasil regresi data panel diketahui bahwa PDRB di 33 provinsi di 

Indonesia berpenaruh positif terhadap IPM di Indonesia dengan koefisien sebsar 

0.0021 berarti bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1 persen maka dapat 

menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0.0021 persen dengan asumsi tetap. 

4.4 Pemilihan Model 

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan 

berdasarkan pertimbangan statistic. Hal ini ditunjukan untuk memperoleh dugaan 

yang efisien. Karena data yang dianalisis merupakan data panel, maka harus 

ditentukan metode pendekatan analisis. Pendekatan analisis panel data yang diuji 

adalah pendekatan pooled least square, pendekatan efek tetap (fixed effect) dan 

pendekatan efek acak (random effect) melalui uji Chow untuk memilih antara 

pendekatan pooled least square atau pendekatan efek tetap (fixed effect), dan uji 

Hausman untuk memilih antara pendekatan efek tetap (fixed effect) atau efek acak 
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(random effect) sehingga mendapatkan pendekatan yang paling tepat terhadap 

model. 

4.3.3. Uji F- statisik (chow test) 

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan yaitu Common 

Effect atau Fixed Effect. Pemilihannya dengan cara melihat nilai probabilitas F 

statistiknya: 

1. Ho: memilih model Common Effect, jika nilai probabilitas F statistic tidak 

sigmifikan pada α 5% 

2. H1: memilih model Fixed Effect, jika nilai probabilitas F statistic 

signifikan pada α 5% 

Tabel 3.7 Hasil Pengujian Signifikan Fixed Effect 

     
          

Cross-section F 111.538191 (31,121) 0.0000 

Cross-section Chi-square 531.752696 31 0.0000 

     
C 66.22475 0.382470 173.1504 0.0000 

X1? 8.78E-06 1.46E-06 6.034029 0.0000 

X2? -7.88E-14 2.01E-13 -0.391930 0.6957 

X3? 4.08E-14 1.12E-13 0.363252 0.7169 

X4? -0.000272 6.52E-05 -4.163480 0.0001 

     
     R-squared 0.214264     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-squared 0.193587     S.D. dependent var 4.226561 
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S.E. of regression 3.795473     Akaike info criterion 5.536824 

Sum squared resid 2189.653     Schwarz criterion 5.634157 

Log likelihood -429.6407     Hannan-Quinn criter. 5.576354 

F-statistic 10.36232     Durbin-Watson stat 0.037862 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews  

 Berdasarkan hasil pengujian di atas di peroleh angka Probabilitas Cross -

section F sebesar 0,0000 dengan demikian maka di ketahui bahwa nilai p-value 

lebih kecil dari α (0,05), sehingga kesimpulan dari hasil uji chow adalah menolak 

H0, sehingga model Fixed Effect Model lebih baik untuk digunakan daripada 

Pooled Least Square (common effect). Nilai distribusi Chi Squere dari 

perhitungan menggunakan Eviews8 adalah 531.752696 dengan probabilitas 

0.0000 (kurang dari 5%) , sehingga secara statistik Ho ditolak dan menerima H1, 

maka model yang tepat digunakan adalah fixed effect. 

4.4.2 Uji Hausman 

 Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect dalam 

menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data 

panel (Gujarati, 2012). Hausman test menggunakan program yang serupa dengan 

Chow test yaitu program Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam 

Hausman test adalah sebagai berikut : 

H0 : Model Random Effect 

H1 : Model Fixed Effect 
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H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai a. Sebaliknya, H0 diterima jika P-

value lebih besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan sebesar 5%. 

 Hasil pengujian Hausman Test adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.8 Hasil Pengujian Hausman Tes 

     
          

Cross-section random 2.203435 4 0.6984 

     
          

X1? 0.000005 0.000006 0.000000 0.4161 

X2? -0.000000 -0.000000 0.000000 0.6207 

X3? 0.000000 0.000000 0.000000 0.4650 

X4? -0.000199 -0.000155 0.000000 0.5408 

     
          
          

C 66.98900 0.837963 79.94263 0.0000 

X1? 4.66E-06 1.48E-06 3.149494 0.0021 

X2? -2.23E-14 5.28E-14 -0.422673 0.6733 

X3? 8.76E-15 2.94E-14 0.297551 0.7666 

X4? -0.000199 8.84E-05 -2.256627 0.0258 

     
      

     R-squared 0.973433     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-squared 0.965749     S.D. dependent var 4.226561 

S.E. of regression 0.782215     Akaike info criterion 2.544769 

Sum squared resid 74.03506     Schwarz criterion 3.245564 

Log likelihood -163.7643     Hannan-Quinn criter. 2.829386 
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F-statistic 126.6733     Durbin-Watson stat 0.698638 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

  Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Evies  

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai chi-square statistic 

sebesar 2.203435 dengan Probabilitasnya 0.6984,  maka model yang tepat 

digunakan adalah Randome Effect. Dengan hasil  regresi data panel diketahui 

bahwa PDB di 33 Provinsi di Indonesia berpngaruh Porisif dan Signifikan 

terhadap IPM di Indonesia dengan Koefisien sebesar 0.000006 berarti bahwa 

setiap peningkatan PDB sebesa 1 pesen, maka dapat menebabkan kenaikan sebesa 

0.000006 persen dengan asumsi variabel lain tetap.  

APBD untuk kesehatan di 33 provinsi di ndonesia berpengaruh Negatif dan tidak 

signifikan terhadap IPM di Indonesia dengan α = 0,1 H0 tidak dapat ditolak tapi 

α= 0,1 H0 ditolak. APBD untuk kesehatan di 33 provinsi di Indonesia 

berpengaruh negatif terhadap IPM. 

4.4.3 Model Estimasi Random Effect 

Hasil pegujian regresi data panel dengan menggunakan metode Random Effecet 

Model adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.9 Model Estimasi Random Effect 

 Sumber : Hasil Pengelolahan Data dengan Eviews (8) 

 Y =  66.98900 + 4.66E-06*X1  - 2.23E-14*X2 + 8.76E-15*X3 -

0.000199*X4 

  Keterangan : 

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 66.98900 0.837963 79.94263 0.0000 

X1? 4.66E-06 1.48E-06 3.149494 0.0021 

X2? -2.23E-14 5.28E-14 -0.422673 0.6733 

X3? 8.76E-15 2.94E-14 0.297551 0.7666 

X4? -0.000199 8.84E-05 -2.256627 0.0258 

Fixed Effects (Cross)     

 

 

    
 Effects Specification   

          Cross-section fixed (dummy variables)  

          
R-squared 0.973433     Mean dependent var 67.22809 

Adjusted R-squared 0.965749     S.D. dependent var 4.226561 

S.E. of regression 0.782215     Akaike info criterion 2.544769 

Sum squared resid 74.03506     Schwarz criterion 3.245564 

Log likelihood -163.7643     Hannan-Quinn criter. 2.829386 

F-statistic 126.6733     Durbin-Watson stat 0.698638 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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  Y = Indeks Pembangunan manusia 

  X1 = Produk Domestik Bruto atas dasar harga belaku 

  X2 = APBD untuk Kesehatan 

  X3 = APBD untuk Pendidikan 

  X4 = Tingkat Keislaman 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variable independent (PDRB), APBD untuk pendidikan, APBD 

untuk kesehatan, Tingkat Keislaman (Ibadah haji), bahwa nilai r-squere sebesar 

0.973433 atau sebesar 97% artinya variabel dependent dapat di jelaskan oleh 

variabel independent sebesat 97% dan sisanya sebesar 3% dijelaskan oleh variable 

lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. 

Koefisien determinasi (R
2
)  digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara variabel-variabel independent (PDRB), APBD untuk pendidikan, 

APBD untuk kesehatan, Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) terhadap variabel 

dependent (Indeks Pembangunan Manusia). 

 

4.4.2.  Uji F- statistik 

Uji F digunakan untuk mengatahui apakah secara bersamaan variable 

independent mempengaruhi variable dependent atau tidak. dari tabel Random 
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Effect di atas terlihat bahwa nilai F dihitung sebesar 126.6733 dan probabilitasnya 

sebesar 0.000000 signifikan karena pada α=5% sehingga secara statistic PDRB, 

APBD untuk Kesehatan, APBD untuk Pendidikan, Tingkat Keislaman 

mempengaruhi persentase Indeks Pembangunan Manusia. 

4.4.3 Uji t Statistik 

 Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi termasuk juga 

intersep secara individu. Pengujian hipotesis melalui uji statistik t dilakukan untuk 

menguji signifikan pengaruh individual masing - masing variabel bebas dalam 

model terhadap variabel dependennya. Selain menguji signifikansi dengan 

probability ( t-statistic ) dengan α sebesar 5 persen, juga dilakukan uji arah atas 

nilai koefisiennya. 

4.5 Interprestasi Hasil Analisis  

4.5.1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

 Dapat dilihat dari tabel 4.7 Random Effect diatas bahwa koefisien Produk 

Domestik Regional Bruto (X1) sebesar 4.66E-06 dan probabilitas sebesar 0.0021. 

Probabilitas variabel ini adalah uji dua sisi, sedangkan uji penelitian ini satu sisi 

maka probabiltas harus dibagi dua menjadi 0.00105 mengalami signifikan α 5% 

atau 0,05 sadalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian 

(Gujarati). Sehingga statistic kesehatan mempengaruhi indeks manusia, sehingga 

secara statistik Produk Domestik Regional Bruto mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia. Mengalami signifikan PDRB dalam mempengaruhi 
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Indeks Pembangunan Manusia dapat di lihat berdasarkan data dari data PDRB di 

Indonesia dari tahun 2011 – 2015 tidak ada penurunan di Indonesia.  

4.5.2 Anggran Pengeluaran Belanja Daerah untuk Kesehatan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia 

Dapat dilihat dari table Random Effect diatas bahwa koefisin APBD untuk 

Kesehatan (X2) sebesar -2.23E-14 dan Probabilitas sebesar 0.6733 probabilitas 

variabel ini belum diuji dua sisi sedangkan uji penelitian ini satu sisi maka 

probabilitas harus dibagi dua menjadi yaitu 0.33665 tidak signifikan sehingga 

statistik Apbd untuk Kesehatan tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan.  

karena uji dua sisi dengan tingkat signifikansi a = 5%. (uji dilakukan 2 sisi karena 

untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan, jika 1 sisi 

digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar). 

4.5.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Pendidikan terdahap 

Indeks Pembangunan Manusia 

Dapat dilihat dari table Random Effect diatas bahwa koefisien tingkat 

APBD untuk Pendidikan (X3) sebesar 8.76E-15 dan Probabilitas sebesar 0.7666, 

probabilitas variabel ini adalah uji dua sisi sedangkan uji penelitian ini satu sisi 

maka probabilitas harus di bagi dua menjadi 0.3833 tidak signifikan sehingga 

secara statistik kesehatannya tidak mempengarui Indeks Pembangunan Manusia. 

Dari hasil regresi dihasilkan dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

variabel APBD untuk Pendidikan menunjukan tanda negatif dan tidak 

berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Hasi 
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tersebut sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori 

dalam penelitian ini. 

4.5.4 Tingkat Keislaman (Ibadah Haji) 

Dapat dilihat dari table Random Effect diatas bahwa koefisien Tingkat 

Keislaman sebesar -0.000199 dan probabilitasnya sebasar 0.0258, probabilitas 

variabel ini adalah uji dua sisi, sedangkan uji penelitian ini satu sisi maka 

probabilitas harus di bagi dua menjadi 0.0129 signifikan pada  sehingga secara 

statistik Tingkat Keislaman mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. 

4.4. Pembahasan  

Berdasarkan analisis perhitungan yang dilakukan diatas dengan 

menggunakan Uji Hausman dapat di simpulkan bahwa model estimasi yang cocok 

digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi random effect. 

Dilihat dari hasil estimasi model Random Effect Rata-rata tingkat Indeks 

Pembangunan Manusia (C) pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2011–2015 

sebesar 66.98900 persen. Dilihat dari Provinsi yang memiliki tingkat Indeks 

Pembangunan Manusia tertinggi adalah Provinsi Yogyakarta dengan nilai sebesar 

9.745470 persen dan yang paling rendah Indeks Pembangunan Manusia terdapat 

di Provinsi Papua Barat sebesar -11.21396. Angka yang cukup tinggi dalam 

rendahnya Indeks Pembangunan anusia di Indonesia, salah satu penyebab tingkat 

Indeks Pembangunan yang ada di Indonesia adalah karena faktor rendahnya 

APBD untuk pendidikan dimasyarakat, Pendidikan memegang penting dalam 

pembentukan Sumber Daya Manusia pembangunan yang berkualitas di Indonesia. 
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Berdasarkan model estimasi random effect, diketahui Produk Domestik 

Bruto (X1) menunjukkan tanda signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

di Indonesia sebesar 4.66E-06 dengan probabilitas sebesar 0.0021. Hasil tersebut 

tidak sesuai dngan teori dalam penelitian ini. Signifikannya Produk Domestik 

Regional Bruto dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia juga dapat 

dilihat berdasarkan data bahwa peningkatan laju PDRB di Indonesia dari tahun 

2011 sampai 2015 meningkatnya di Indonesia. Seperti halnya pertumbuhan di 

Produk Domestik Regional Bruto ditahun 2011 sampai 2015 malah terjadi 

kenaikan di Indeks Pembangunan Manusia.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan 

oleh Kuznet bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi moderen adalah 

tingginya pertumbuhan output perkapital (Todar, 2006). Meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi mengubah pola konsumsi karena peningkatan daya beli. 

Tinginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 

karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM 

yang disebut indikator Pendapatan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2012) Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu 

negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Indeks pembangunan 

manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang 

pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas 

fisik dan non fisik penduduk. Ada pun tiga indikator tersebut yaitu: indikator 

kesehatan, tingkat pendidikan, dan ekonomi. Kualitas fisik tercemin dari angka 
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harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata 

penduduk bersekolah, angka melek hurup dan mempertimbangkan kemampuan 

ekonomi yaitu pengeluaran riil perkapital. Indonesia memiliki tiga puluh empat 

(34) Provinsi tentunya akan memberikan gambaran mengenai pembangunan 

manusia yang bervariasi. Mengalami signifikan Produk Domestik Regional Bruto 

dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dapat di lihat berdasarkan 

data dari data PDRB di Indonesia dari tahun 2011–2015 tidak ada penurunan di 

Indonesia.  

Hasil pengujian dalam penelitian ini juga menunjukan bahwa variable 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kesehatan tidak mempengaruhi 

indeks pembangunan manusia. Koefisien Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

untuk kesehatan  (X2) diperoleh sebesar -2.23E-14 yang berarti bahwa 

peningkatan pengeluaran daerah tidak akan meningkatkan Indeks Pembangunan 

Manusia di Indonesia. Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah   untuk Kesehatan 

pada tahun 2011–2015,  mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Anggaran 

Pendapatn Belanja Daerah untuk Kesehatan (X2) yang tertinggi di Indonesia di 

Provinsi Aceh  pada tahun  2015 (2.666.372).  Sedangkan yang terendah terdapat 

di Bali pada tahun, 2015 (1.022).  Data diatas menunjukan kenaikan beberapa 

Provinsi yang ada di Indoneisa ada beberapa provinsi yang mengalami 

ketidakseimbangan terhadap Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah untuk 

Kesehatan tersebut. 

 Hasil tersebut tidak sesuai dengan landasan dan penelitian terdahulu dari 

indeks pembangunan manusia. Pemerintah wajib membuka akses pelayanan 
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kesehatan seluas mungkin dan memberi layanan berkualitas kepada setiap warga 

negara. Dalam konteks layanan kesehatan bagi warga miskin, pemerintah telah 

meluncurkan berbagai program. Tujuannya utama Anggaran Pengeluaran Belanja 

Daerah untuk kesehatan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan terhadap seluruh masyaralat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat 

yang optimal secara efektif dan efisien. Dengan adanya alokasi khusus untuk 

kesehatan yang berasal dari Anggran Pengeluaran Belanja Daerah diharapkan 

akan meningkatkan kesehateraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan 

manusia karena kesehatan berkaitan dengan produktivitas. 

 Secara keseluruhan besarnya belanja di sebagaian besar Provinsi di 

seluruh  Indonesia dari 2011 sampai 2015 mengalami peningkatan. Hanya dua 

Provinsi yang selalu turun  selama kurun waktu tersebut, yaitu Provisi Kalimantan 

dan Provinsi Papua Barat. Meskipun Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun 

waktu tiga tahun selalu mengalamin penurunan, kemungkinan disebabkan  karena 

sebagai  Provinsi hasil pemekaran orientasi  pembangunan  Daerahnya  lebih  

diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan kebutuhan dasar 

masyarakatnya. Selain itu juga karena tingkat kepadatan penduduk Provinsi Papua 

Barat yang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi DIY. 

 Sejak tahun  2000 telah  diberlakukan kebijakan otonomi Daerah yang  

didasarkan pada Undang –undang No. 22 tahun 1999. Penerepan kebijakan  

otonomi daerah oleh  pemerintah  menuntut  perubahan tata kelola urusan  

pemerintahan  dari  yang  semula bersifat Sentralitstik Daerah masing – masing. 
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Menurut Undang – undang no 33 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Hasil Pengujian dalam penelitian menunjukan bahwa APBD untuk 

Pendidikan (X3) tidak berpengaruh  terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Indonesia. Hal ini diduga karena porsi pendidikan, fasilitas dan lainya. 

Berdasarkan koefsien APBD untuk pendidikan sebesar 8.76E-15. Dari tabel diatas 

merupakan pada tahun 2015 Provinsi Aceh menunjukan Provinsi dengan APBD 

untuk Pendidikan yang terginggi  dengan jumlah (5.650.12) dan  yang  paling  

rendah  terdapat  diprovinsi  Nusan Tenggara Barat dengan  Jumlah (63,802). Hal 

tersebut terjadi karena struktur alokasi APBD untuk pendidikan belum 

sepenuhnya menggambarkan pembangunan kualitas manusia dan kebijakan 

pembangunan. keterjangkauan masyarakat untuk menikmati pendidikan kurang 

karena masih banyak sekolah – sekolah yang kurang bagus dari fasilitas maupun 

jasanya di bidang pendidikan di Indonesia. 

 Pendidikan  merupakan kerangka dasar bagi pembangunan nasional, 

karena dengan pendidika yang bermutu dapat menciptakan sumber daya manusia 

yang bermutu pula. Sumber daya manusia ini merupakan aktor utama penggerak 

pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar 

penting bagi pembangunan wilayah. Undang – undang No 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah telah membawa implikasi yang luas dalam sistem 

pemerintahan.  

Dimana dalam  Undang – undang  tersebut disebutkan secara eksplisit 

bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan  yang  wajib 
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dilaksanakan daerah  kabupaten dan kota. Dapat diartikan bahwa kemajuan 

pendidikan  nasional dimasa mendatang sangat tergantung dari perhatian 

pemerintah  Kabupaten / Kota terhadap sektor pendidikan di daerah masing –

masing. 

 Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukan bahwa Tingkat 

keislaman  berpengaruh signifikan  terhdap indeks pembangunan manusia di 

Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji 

berdasarkan amanah UUD 1945. Dari tabel di atas menyatakan menyatakan 

Jumlah jama'ah Haji yang Diberangkatkan ke tanah Suci Mekah menurut Provinsi 

tahun 2011– 2015 terjadinya ke tidak stabilan. Contohnya di DKI Jakarta yang 

pada tahun 2011 dengan jumlah  2015 (5.581).  

 peningkatan terdapat di tahun 2011 namun bergantinya tahun sampai 

2015 penurunan yang sampai (5.581) yang berangkat haji. Sedangkan di DIY 

Yogyakarta sendiri juga mengalamin penurunan bahkan  provinsi yang di kenal 

dengan keagamaan yang kuat yaitu Aceh juga mengalami penurun dari tahun ke 

tahun.Di samping karena ibadah haji di laksanakan di Saudi Arabia. Dasar dan 

payung hukum pelaksanaan penyelanggaraan ibadah haji berdasarkan pada 

undang – Nomor 13 tahun 2008 ini belum menjawab tuntutan dan harapan 

masyarakat. karena substansi dan cakupannya belum sepenuhnya dapat 

mempresentasikan terselenggaranya ibadah haji secara peripurna (professional). 

 Adapun hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang 

lelaki dan perempuan sekali seumur hidup dengan syarat–syarat tertentu. Haji 

adalah sesuatu kemestrian di dalam agama. Barang siapa yang mengingkarinnya 
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boleh jatuh kepada hukum kafir menurut kesepakatan ulama. Haju adalah sebaik–

baiknya amal yang dapat membersihkan diri dari kejahatan nafsu dan kecintaan 

kepada shwat, meninggikan mahabbahya dan haji Allah akan menjauhkannya dari 

perbuatan yang tercela dan menjauhkannya dari pada dosa. 

 

 

 

 




