
 
 

ABSTRAK 

Retno Purwastutioningsih (105.05.04.011.19). Analisis Determinan Nilai 

Tukar Petani di Provinsi Sulawesi Selatan, dibimbing oleh  SYAFIUDDIN 

dan SRI MARDIYATI. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan/trend nilai 
tukar petani subsektor tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, 
untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani 
Subsektor Tanaman Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk 
menganalisis   fluktuasi  faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai  Tukar  
Petani  Tanaman  Pangan  (NTP-TP)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.                      
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder time series bulanan       
(Januari 2015 – Desember 2020). Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis trend (regresi linier sederhana) dan analisis regresi linier 
berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan/trend NTP-TP 
di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu enam tahun terakhir 
(Januari 2015 - Desember 2020) mengalami fluktuasi setiap bulan  dan 
trend penurunan sebesar 0,0396 persen per bulan. Hal ini karena, 
menurunnya indeks terima (It) petani,  dan terjadi peningkatan indeks 
bayar (Ib) petani.  Harga gabah kering giling (HGB), harga jagung pipilan 
(HJG), indeks harga benih (IHB), indeks harga pupuk-pestisida (IHPP), 
indeks harga komsumsi RT (IHKO), upah buruh tani (UB) dan inflasi (IFS) 
berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani tanaman pangan di 
Provinsi Sulawesi Selatan  sebesar 80,28 persen. Semakin tinggi harga 
gabah kering giling, harga jagung pipilan,indeks harga benih, indeks harga 
pupuk dan pestisida, serta inflasi maka semakin tinggi Nilai Tukar Petani 
Tanaman Pangan atau naiknya tingkat kesejahteraan petani tanaman 
pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan semakin tinggi indeks 
harga komsumsi RT dan upah buruh tani maka semakin rendah Nilai Tukar 
Petani Tanaman Pangan atau terjadi penurunan kesejahteraan petani 
tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan faktor-faktor 
yang mempengaruhi nilai tukar petani tanaman pangan di Provinsi 
Sulawesi Selatan selama kurun waktu 6 tahun mulai bulan Januari 2015 
sampai Desember 2020  mengalami fluktuasi. Harga gabah kering giling, 
harga jagung pipilan, dan upah buruh tani menunjukkan trend naik 
sedangkan indeks harga benih, indeks harga pupuk dan pestisida, indeks 
harga komsumsi RT dan inflasi menunjukkan trend turun.  

 
Kata Kunci: nilai tukar petani tanaman pangan; perkembangan;             
                   determinan; fluktuasi 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


