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ABSTRACT

Analysis of Islamic Human Development Index in Indonesia

Islamic Human Development Index (I-HDI) is a tool used to measure the
achievement of human development based on maqashid syariah view of Imam al-
Syatibi which consist of five basic dimensions of maintenance needs, namely the
maintenance of religion (hifdzu ad-dien), maintenance of life (hifdzu an-nafs),
maintenance of intellect (hifdzu al-‘aql), maintenance of lineage (hifdzu an-nasl),
and maintenance of property (hifdzu al-maal). I-HDI is built based on the
indicators that reflect the five dimensions of the maqashid syariah.

The purpose of this study is: 1) to know and build a measurement of the I-
HDI in Indonesia based on maqashid syariah, 2) to know and analyzing the
achievement of human development in Indonesia which measured by calculating
the I-HDI based on maqashid syariah, 3) to know and analyzing the comparison
results of the measurement of human development in Indonesia which conducted
by using the method of calculation HDI and I-HDI.

Based on the results of the I-HDI calculations used to measure human
development from 33 provinces in Indonesia, the findings obtained as follows:

1. Distribution of value from the calculation of the I-HDI is varied.
2. I-HDI calculation results show disparities between provinces which very

large between the highest ranked with the lowest rank.
3. Differences ranking of 33 provinces in Indonesia between calculation HDI

and I-HDI.
4. I-HDI calculation results showed most of the provinces in Indonesia is

categorized under medium development status, if measured according to the
international scale.

5. If measured in terms of material and non-material welfare, then the
composition of the material welfare a higher value than the non-material
welfare.
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البحثملخص

إندونسیةاإلسالمیةالبشریةالتنمیةمؤشرتحلیل

واملفاهيم اإلسالمية إندونسية هي أداة ليحسب جناح التنمية البشرية اليت النظرياتمؤشر التنمية البشرية

يأساس على مقاصد شريعة من إمام الشتيب يتكون على مخسة أبعاد هو حفظ الّذين، حفظ النفس، حفظ 

اإلسالمية يبين على أساس مقاصد شريعة.حفظ النسب، حفظ املال. مؤشر التنمية البشريةالعقل، 

) حيافز 2اإلسالمية، مؤشر التنمية البشرية) لتنمية القياس اجلديدة 1األهداف من هدا البحث هو: 

) 3يف إندونيسية، اإلسالمية ليحسب التنمية البشرية من ثالثة وثالثون احملافظات حساب مؤشر التنمية البشرية

وصفى وحتليل يقارن نتائج من قياس و التنمية البشرية من ثالثة و ثالثون احملافظات يف إندونيسية اليت تعمل 

اإلسالمية. هذا البحث بالبيانات اإلضايف الذي يأخد من  بالقياس مؤشر التنمية البشرية و مؤشر التنمية البشرية

اإلحصاء املركزية إندونيسية.كالة

التنمية البشرية من ثالثة وثالثون مقاطع ليحسب اإلسالميةمؤشر التنمية البشريةنتائج هذا البحث من و 

يف إندونيسية، فنتائجه هو: 

اإلسالمية.مؤشر التنمية البشريةتوزيع القيم من نتيجة القياس متنوعة )1

نتيجة القياس تشاهد عن إختالف بعيد بني مستوى عاىل و مستوى منخفض.)2

اإلسالمية أكثر من مؤشر اإلختالف تصنيف من ثالثة وثالثون احملافظات بني مؤشر التنمية البشرية)3

التنمية البشرية.

اإلسالمية يشاهد عن أكثر بعض احملافظات يف إندونسية دوخل على نتيجة القياس مؤشر التنمية البشرية)4

فئة اإلجناز تنمية متوسطة إذا حيسب بااملستوى الدويل.
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