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ABSTRAK

Winda Adlisa, Nim. 081233310016, Studi Tentang Keberadaan Agroindustri Di
Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Medan (UNIMED) 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana faktor-faktor
industri yang mempengaruhi keberadaan agroindustri di Kecamatan Juli
Kabupaten Bireuen yang ditinjau dari faktor modal, bahan baku, tenaga kerja, dan
pemasaran.(2) Untuk mengetahui pendapatan pengusaha (pengelola agroindustri)
di Kecamatan juli Kabupaten Bireuen.(3) Untuk mengetahui sumbangan
pendapatan pengusaha terhadap pendapatan pekerja di Kecamatan Juli Kabupaten
Bireuen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah pengusaha yang
terdapat di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen yaitu sebanyak 31 unit usaha.
Mengingat populasi yang jumlahnya terbatas, maka populasi dijadikan sekaligus
sebagai sampel penelitian (total sampling). Data yang dikumpulkan adalah data
primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis diskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)Pada umumnya seluruh
faktor-faktor produksi adalah sama yang meliputi modal,bahan baku, penyerapan
tenaga kerja, produksi dan pemasaran yaitu sama pada seluruh unit usaha
agroindustri yang berjumlah 31. Modal produksi rata-rata per bulannya adalah
sebesar Rp. 19.412.193,- dengan jumlah total produksi rata-rata 1.454 kg. Jumlah
rata-rata keseluruhan bahan baku yang digunakan setiap bulannya yaitu pisang
149 tandan, singkong 618 kg, dan untuk buah sukun 48 buah. Jumlah tenaga yang
terserap sebanyak 257 orang yang sebagian besar berasal dari sekitar lokasi usaha
agroindustri. Pemasaran yang dilakukan yaitu dengan cara memasok langsung
pada outlet-outlet yang telah mereka sewa. (2) Berdasarkan tingkat pendapatan
pengusaha agroindustri adalah tinggi dan sudah mampu untuk meringankan beban
perekonomian pekerjanya. Rata-rata pendapatan pengusaha adalah sebesar Rp.
29.368.080,-/bulan dengan pendapatan tersebut maka rata-rata pengusaha berada
diatas UMP Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2012 yaitu sebesar
Rp. 1.500.000,-. Dengan pendapatan tertinggi mencapai Rp. 47.320.000,-/bulan
dan pendapatan terendah Rp. 20.462.000,-/bulan. (3) pendapatan yang berasal dari
pengusaha agroindustri turut menentukan sumbangan pendapatan dan pemenuhan
kebutuhan hidup rumah tangga pekerjanya.


