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ABSTRAK 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pendapatan industri gula kelapa 

di Dusun Ntek dan Dusun Batang (2) Sumbangan industri gula kelapa terhadap 

pendapatan total rumah tangga (3) Tingkat kemiskinan rumah tangga industri gula 

kelapa di Desa Mirit Petikusan.  

      Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel dalam 

penelitian ini yaitu pendapatan industri gula kelapa, pendapatan non industri gula 

kelapa, sumbangan industri gula kelapa terhadap pendapatan total rumah tangga 

dan tingkat kemiskinan rumah tangga industri gula kelapa berdasarkan klasifikasi 

Sajogyo. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 142 rumah tangga industri gula 

kelapa. Teknik pengambilan sampel menggunakan claster sampling (area 

sampling). Sampel diambil berdasarkan tingkat keterjangkauan antara dusun yang 

dekat dengan jalan raya dan dusun yang jauh dari jalan raya. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data 

primer diperoleh melalui wawancara setiap rumah tangga petani gula kelapa, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari BPS Kecamatan Merit. Teknik 

pengolahan data dilakukan dengan tiga tahap yaitu editing, koding dan tabulasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik sederhana 

menggunakna tabel tunggal dan tabel frekuensi.  

      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan responden industri 

gula kelapa di Dusun Ntek berkisar antara Rp3.500.000-6.000.000 per tahun 

dengan jumlah persentase 36,88 persen. Pendapatan responden industri gula 

kelapa di Dusun Batang berkisar antara Rp6.000.000-8.500.000 per tahun dengan 

jumlah persentase 48,78 persen. Rata-rata pendapatan rumah tangga petani gula 

kelapa di Desa Mirit Petikusan yaitu sebesar Rp 6.107.766 per tahun. (2) 

Sumbangan industri gula kelapa terhadap total pendapatan rumah tangga petani 

gula kelapa di Desa Mirit Petikusan sebesar 59,03%. (3) Rumah tangga petani 

gula kelapa di Desa Mirit Petikusan berkriteria miskin sebanyak 46,75%. 
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