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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh UMR, pengangguran dan PDRB 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-

2015 dari perspektif Ekonomi Syariah secara simultan dan parsial. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan dari Sadono S. (2004), 

Michael P.T (2006) dan Permenaker No. 01 tahun 1999 Bab I Pasal 1. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research. Sedangkan 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan 

menggunakan data sekunder yang bersumber dari data BPS Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2011- 2015. Pemilihan tahun 2011-2015 berdasarkan dengan data publikasi 

UMR, pengangguran, PDRB dan IPM dari BPS Jawa Tengah yang telah 

dipublikasikan ditahun 2017 serta karena pada tahun 2013 dan tahun 2015 

terdapat masalah yang akan diteliti lebih lanjut.Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling, data yang digunakan sebanyak 110 data. 

Berdasarkan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda didapatkan 

hasil uji t, variabel UMR tidak berpengaruh terhadap IPM, sedangkan PDRB 

memiliki pengaruh positif terhadap IPM dengan koefisien regresi sebesar 0.075. 

Variabel pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM dengan koefisien 

regresi sebesar -0.546. Hasil uji koefisien determinan (R2) menunjukkan bahwa 

besarnya nilai R
2
 0,22 atau sebesar 22%. Artinya perubahan yang terjadi pada 

IPM dikontribusikan oleh UMR, pengangguran dan PDRB. Sedangkan sisanya 

sebesar sebesar 78% di kontribusikan oleh variabel lain. Sedangkan hasil uji F 

secara simultan variabel UMR, pengangguran dan PDRB berpengaruh terhadap 

IPM di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah rentang waktu penelitian yang terlalu singkat dan juga keterbatasan sumber 

data referensi yang membahas mengenai Indeks Pembangunan Manusia 

khususnya di Provinsi Jawa Tengah. 
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