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Penelitian ini mengambil judul  Kajian Tingkat Kesejahteraan Penduduk Kota Di 
Propinsi Jawa Timur Tahun 2000-2003 . 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk kota di 
Propinsi Jawa Timur tahun 2000-2003 berdasarkan strata keluarga yang termasuk pada: 
keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera tahap I, keluarga sejahtera tahap II, keluarga 
sejahtera tahap III serta untuk mengetahui pengaruh antara Produk Domestik Regioanal 
Bruto (PDRB) terhadap tingkat kesejahteraan penduduk kota terhadap di Propinsi Jawa 
Timur. 
Dalam penelitian ini, penulis mengambil satu hipotesis yaitu diduga ada pengaruh positif 
antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kesejahteraan 
penduduk kota di Propinsi Jawa Timur. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis tabulasi yaitu dengan melakukan pembacaan 
tabel dan angka yang tersedia kemudian mendeskripsikan tingkat kesejahteraan penduduk 
9 kota yang ada di Propinsi Jawa Timur dengan indikator BKKBN. Sedangkan untuk 
mengetahui pengaruh antara Produk Domestik Regioanal Bruto (PDRB) terhadap tingkat 
kesejahteraan penduduk kota di Propinsi Jawa Timur 
adalah dengan menggunakan alat analisis regresi linier sederhana dan untuk pengujian 
hipotesis menggunakan uji t. 
Dari hasil analisis tabulasi mengenai tahapan keluarga sejahtera di 9 kota di Propinsi 
Jawa Timur pada tahun 2000-2003 adalah keluarga pra sejahtera dari tahun 2001-2003 
mengalami kenaikan, namun pada tahun 2000 ke tahun 2001 terjadi penurunan. Hal ini 
dapat dilihat dari jumlah kepala keluarga tahun 2000 sebanyak 52.503 KK, kemudian 
tahun 2001 sebanyak 52.175 KK, tahun 2002 sebanyak 59.821 KK dan tahun 2003 
sebanyak 63.373 KK. Pada keluarga sejahtera tahap I terus mangalami kenaikan dari 
tahun 2000-2003. 
Sedangkan pada keluarga sejahtera tahap II dari tahun 2000-2001 terjadi peningkatan 
yaitu tahun 2000 sebanyak 244.102 KK, tahun 2001 bertambah menjadi 262.207 KK, 
dari tahun 2001 ke 2002 terjadi penurunan yakni tahun 2002turun menjadi 236.464 KK 
dan tahun 2003 turun lagi menjadi 234.497 KK. Pada keluarga sejahtera tahap III dari 
tahun 2000-2001 mangalami penurunan yakni tahun 2000 sebanyak 418.813 KK, tahun 
2001 turun menjadi 371.563 KK dan pada tahun 2002 naik lagi menjadi 440.860 KK 
kemudian terjadi peningkatan lagi pada tahun 2003 menjadi 447.137 KK. 
Hasil analisa dengan menggunakan analisis regresi sederhana diperoleh persamaan 
sebagai berikut : Y= 2.074 + 0.741x  
Persamaan tersebut menyatakan bahwa apabila dari variabel bebas mengalami 
peningkatan sebesar 1 satuan maka variabel terikatnya akan meningkat sebesar 0.741. 
Sedangkan dari hasil uji t diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel sehingga dapat 



disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara PDRB terhadap tingkat 
kesejahteraan Penduduk kota di Propinsi Jawa Timur.  


