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Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG merupakan salah satu program 

pemerintah dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar 

dalam negeri. Program ini secara khusus juga dimaksudkan untuk mengurangi 

subsidi BBM guna meringankan beban keuangan negara melalui pengurangan 

penggunaan minyak tanah. Program ini diimplementasikan dengan membagikan 

paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas dan aksessorisnya kepada rumah 

tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Program Konversi Minyak 

Tanah ke LPG terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro di Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Hipotesis yang diajukan adalah setelah 

Program Konversi Minyak Tanah ke LPG berpengaruh nyata terhadap 

peningkatan pendapatan usaha mikro di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Yaitu 

analisis tabel yang digunakan untuk mengetahui tanggapan dari usaha mikro 

mengenai Program Konversi Minyak Tanah ke LPG dan melakukan uji perbedaan 

dua rata-rata untuk mengetahui perubahan tingkat pendapatan usaha mikro antara 

sebelum dan sesudah adanya Program Konversi Minyak Tanah ke LPG. Populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan usaha mikro penerima Program Konversi 

Minyak Tanah ke LPG di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang 

berjumlah 171 usaha mikro. Jumlah sampel adalah sebanyak 63 responden dari 

keseluruhan populasi. 



Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji perbedaan 

dua rata-rata diketahui nilai z hitung (2,412) > t tabel (1,6676) sehingga H0 ditolak 

dan Ha diterima yang berarti terjadi peningkatan pendapatan rata-rata usaha mikro 

antara sesudah dan sebelum Program Konversi Minyak Tanah ke LPG di 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Setelah adanya program ini 

dan usaha mikro menggunakan kompor gas dapat meningkatkan pendapatan rata-

rata 31,93% perhari. Selain itu Program Konversi Minyak Tanah ke LPG juga 

memberikan manfaat lain yaitu dengan menggunakan kompor gas memasak 

menjadi lebih hemat, cepat dan bersih dibandingkan menggunakan kompor 

minyak tanah. 


