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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 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

        Pembangunan di segala bidang merupakan arah dan tujuan 

kebijakan pemerintah yang disusun melalui instrumen strategis untuk 

peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk. Dua pertiga penduduk 

Indonesia tinggal di pedesaan dan masih menggantungkan hidupnya pada 

sektor pertanian.  

Badan Pusat Statistik (2020) memberi gambaran bahwa pada bulan 

Agustus 2020 sekitar 128,45 juta orang penduduk yang bekerja sekitar 

38,23 juta orang atau 29,76 persen mayoritas bekerja pada di sektor 

pertanian sisanya di sektor perdagangan dan industri pengolahan.. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah QS. Yasin:33 yang 

berbunyi:  

                                                                                                             

      Terjemahan: Bumi yang tidak hidup merupakan kekuasaan Allah yang 
Maha Besar dan tanda bagi mereka. Kami hidupkan bumi itu dan 
Kami mengeluarkan dari dalam tanah biji-bijian, maka daripadanya  
pula mereka makan. 

 
Ayat tersebut merupakan indikasi yang memberi petunjuk kepada 

mereka atas kuasaNya melakukan pembangkitan (yaitu dalil) dalam 

bentuk bumi yang tidak hidup atau gersang yang tidak mempunyai 

tumbuhan apapun selanjutnya kami memberi penghidupan berupa air lalu 
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kami menumbuhkannya. Kami juga mengeluarkan dari dalam tanah  biji-

bijian yang bisa dimakan seperti jerawut, gandum, dan lain sebagainya. 

Dengan biji-bijian ini mereka dapat bertahan hidup dan makan. 

Firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nahl: 11 yang berbunyi : 

ْرعَُ بِهُِ لَُكم يُنبِتُُ ْيتُونَُ الزَّ  الثََّمَراتُِ ُكلُِّ َوِمن َواْْلَْعنَابَُ َوالنَِّخيلَُ َوالزَّ

يَتَفَكَُّرونَُُلِّقَْومُ  ََليَة ُ َذِلكَُ فِي إِنَُّ  

Terjemahan: Sesungguhnya dia memberi kehidupan kepada  kamu  
melalui  air  hujan  itu  tanam-tanaman;  korma,  zaitun,  anggur dan 
berbagai  buah-buahan.  Sesungguhnya  yang  demikian itu,  sebenar-
benarnya merupakan tanda atas kekuasaan  Allah  kepada  kaum  
yang  mencoba berpikir. 

 
Ayat ini memberi penjelasan supaya setiap manusia dapat  menjadi 

tahu akan  kekuasaan Allah Swt,  yang tidak ada batasnya bahwa melalui 

air hujan, Allah  SWT  memberi kehidupan kepada  tanam-tanaman yang 

buahnya bisa mencukupi keperluan hidup  manusia.  Pada  terakhir  ayat  

ini  digambarkan bahwa  berbagai nikamat yang telah diturunkan baik 

secara langsung ataupun tidak langsung  adalah  bukti  dari suatu 

kebenaran  bahwa  sebenarnya tidak  ada  Tuhan  selain  Allah.  Firman  

Allah  dalam  Al-Qur’an  surah  An’am:99  yang  berbunyi  : 

 
 
خ
ُّ
تََراِكب اَُُحبًّاُُِمۡنهُُُُِرجُُن ُُقِۡنَوانُ َُُطۡلِعَهاُُِمنُُُۡالنَّۡخلَُُُِوِمنَُُُۚ ُُُُمُّ

َجنّٰتُ َُُدانِيَة ُ نُُُۡوَّ ۡيتُۡونَُُُاَۡعنَابُ ُُّمِ الزَّ انَُُُوَّ مَّ اَُُوالرُّ َغۡيرَُُُُمۡشتَبِه    وَّ

اُُُۚ ُُُُمتََشابِهُ  ُُُۤۡاِٰلىُُاُْنُظُرۡوۤۡ ُفِىُُُۡاِنَُُُُّۚ َُُويَۡنِعهُ ُُاَۡثَمرَُُُاَِذاُُُۤۡثََمِره   

ٰيتُ ُُِلُكمُُۡ ذُٰ يُّۡؤِمنُۡونَُُُلِّقَۡومُ ََُُلٰ  

      Terjemahan:  Dan Allah lah yang menghendaki turunnya air hujan 

dari langit, selanjutnya kami  menumbuhkan dengan air itu  berbagai   
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      tumbuh-tumbuhan, maka  Kami munculkan dari tumbuh-tumbuhan  
itu  tanaman yang  berwarna hijau,  lalu kami  munculkan dari 
tanaman yang berwarna hijau itu bulir yang banyak;  dari  mayang  
kurma,  untuk mengurai tangkai-tangkai yang pada menjulai, dan  
kebun-kebun anggur, dan (Kami tumbuhkan pula)  zaitun  dan delima  
yang  sama  dan yang tidak sama. Perhatikanlah buahnya disaat  
berbuah,  dan akhirnya menjadi  masak.  Sesungguhnyalah yang 
demikian itu ada  merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah untuk 
orang-orang yang beriman. 

 
Ayat  ini mengambarkan suatu peristiwa berupa hal-hal yang menjadi  

keperluan manusia dalam kehidupan sehari-hari, agar mereka secara 

gampang bisa memaknai atas kekuasaan, kebijaksanaan, serta 

pengetahuan Allah. Bahwa Allah-lah yang memerintahkan untuk 

menurunkan hujan dari langit, sehingga berbagai jenis  tumbuh-tumbuhan 

akan tumbuh yang  terdiri dari beraneka ragam bentuk, macam dan  rasa. 

Tauhid  dan kekuasaan Allah telah menjadi bukti dengan jelas bagi yang  

belum beriman. 

Surah Yasin ayat 33,  Surah  An Nahl ayat 11, dan Surah al  An’am 

ayat 99 dalam penjelasannya, ayat pertama yang diakhiri dengan kata 

“Tidakkah kalian bersyukur”, ayat kedua ditutup dengan “Tidakkah kalian 

berfikir”, dan ayat ketiga diakhiri dengan “Tidakkah kalian beriman”.  Dari  

penjelasan ketiga ayat  tersebut  menggambarkan bahwa  para  petani 

muslim dituntut untuk senantiasa menyakini bahwa Allah lah yang  

mempersiapkan irigasi natural dalam bentuk air hujan dan karenanya 

penghidupan dapat berkelanjutan melalui rantai makanan pada makhluk 

hidup, sehingga melalui hal tersebut ilmu pengetahuan dan teknologi 

dapat berkembang. Dalam ilmu pertanian bahwa hanya kekuasan Allah lah 
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yang dapat memberi kehidupan berbagai jenis tanaman. Seperti yang 

dikemukakan dalam hadits nabi yang diriwayatkan Al Bukhari dan Ahmad  

“Tidaklah  seorang  muslim  yang  berkebun  dan  bertani,  lalu  ada  

burung,  manusia  atau  hewan  yang  memakan  darinya  kecuali  bernilai  

sedekah  bagi  muslim  tersebut”  (Fathurrahman  Mahfud,  2020). 

Pembangunan  pertanian  merupakan  penyumbang  terbesar  

dalam  produk  domestik  bruto  nasional  (PDB)  maupun  produk  

domestik  regional  bruto  (PDRB)    daerah.  Konstribusi  produk  

domestik  bruto  nasional  (PDB)  pertanian  meningkat  dari                      

Rp 1.488.985,70  pada  tahun  2019  menjadi  Rp 1.574.977,40  pada  

tahun  2020.    Hal  ini  menunjukkan  peran  sektor  pertanian  sebagai  

penyelamat  perekonomian  nasional  yang  memiliki  pertumbuhan  positif  

diantara    sektor  manufaktur  dan  perdagangan.  Sektor  ini  tetap  

sebagai  mesin  penggerak  pertumbuhan  ekonomi  dalam  meningkatkan  

pendapatan  petani  sekaligus  diharapkan  dapat  menurunkan  angka  

kemiskinan  apalagi  di  era  pandemi  Covid-19  disaat  sektor  lain  

mengalami  penurunan  (BPS,  2021). 

Peningkatan  kesejahteraan  petani  menjadi  tujuan  utama  dari  

pembangunan  pertanian  secara  menyeluruh.  Hal  ini  juga  

diamanatkan  dan  tertera  dalam  RPJPN  2005-2025  dengan  visi  

“Indonesia  Yang  Mandiri,  Maju,  Adil  Dan  Makmur”  juga  mengingat  

saat  pandemi  Covid-19  seperti  sekarang  ini  dimana  ketahanan  

pangan  nasional  harus  dipastikan  dalam  kondisi  aman  dan  terkendali  
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namun  masyarakat  (petani)  tetap  sejahtera.  Peningkatan  taraf  hidup,  

pengurangan  derajat  pengangguran  dan  peningkatan  kualitas  hidup  

rakyat  merupakan  tujuan  akhir  pembangunan  .     

  Sebagai  unsur  penopang  utama  didalam  pembangunan  

kemampuan  ketahanan  suatu  ekonomi  Negara  ialah  pangan.  Bidang  

pertanian  mempunyai  posisi  dan  peran yang  sangat  penting  dan  

strategis,  baik  untuk  membangun  sektor  tanaman  pangan  secara  

khusus  maupun  pertanian  secara  umum  dan  pembangunan  ekonomi  

secara  nasional.  Subsektor  Tanaman  Pangan  adalah  penghasil 

komoditi  pangan  utama  dan  strategis  nasional  (seperti  jagung,  

kedelai,  beras,  dan  ubi  kayu)  dimana  komoditi ini  dijadikan  makanan  

pokok    masyarakat    Sulawesi Selatan  sehari-hari,  sebagai  sumber  

tersedianya  lapangan  pekerjaan  dan  pendapatan  untuk  RT  petani  

serta  penopang  ekonomi  di  desa.  Selain  itu  juga,  menjaga  kestabilan  

inflasi  baik  makanan  dan  komposit,    dimana  memberi  sumbangan  

nilai  tambahan  yang  diukur  berdasarkan  Nilai  Produk  Domestik  Bruto  

(PDB)  pada  sektor  pertanian,  dan  berperan  penting  dalam  menjaga  

keseimbangan  perdagangan  baik  yang  meliputi  subsektoral  dan  

sektoral  pertanian  dengan  kegiatan  ekspor  dan  impor    (Hossain  

2020;  ILO  2020;  OECD  2020a,  2020b).   

Tingginya  sumbangan  yang  diberikan  oleh  sektor  pertanian  

berdasarkan  pertambahan  produk  domestik  bruto  (PDB)  bidang  

pertanian  dapat dilihat dari adanya  kenaikan  pertambahan  subsektor  
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tanaman  pangan  sebesar  9,23%,  dan merupakan  pertumbuhan  

tertinggi  selama  tiga  tahun  terakhir  (Alamsyah  2020).  Hal ini 

menyebabkan tanaman  pangan  unggul  dalam  upaya  peningkatan  

produktivitas  dan  pengembangan  komoditas  produk  unggulan  di  

pusat-pusat  produksi  (Khairad  et  al.,  2020).  Berdasarkan  data  Badan  

Pusat  Statistik  tahun  2021,  konstribusi  produk  domestik  bruto  

nasional  (PDB)  subsektor  tanaman  pangan  meningkat  dari                

Rp  446.497,30  pada  tahun  2019  menjadi  Rp  473.953,80  pada  tahun  

2020. 

Peningkatan  disektor  pertanian  pada  saat pandemi  covid-19,  

telah  memberi   harapan terhadap  kelanjutan  produksi  pangan  di  

Indonesia.  Akan  tetapi  kondisi  ini  cukuplah  sulit  bagi  Negara  

Indonesia  dalam  upaya  melakukan  pengembangan  pada  bidang  

pertanian,  khususnya  dalam  bidang  pemberdayaan  petani  sebagai  

penunjang    primer  sektor  ini,    Adanya  virus  Covid-19  menjadi  

penyebab  produk  hasil panen  tidak  bisa   diserap  semaksimal  mungkin  

di  pasaran  karena  terjadi  penurunan  pendapatan  yang  diperoleh  

masyarakat  akibat  diberlakukannya  kebijakan  Pembatasan  Sosial  

Berskala  Besar  (PSBB).  Penerapan  PSBB  ini  mengurangi  ruang  

gerak  secara  langsung  dan  berpengaruh  disektor  pertanian,  terutama    

dalam  menstabilkan  harga  komoditi,  terganggunya  mata rantai  

pasokan  input  serta  produksi,  memberi  ancaman  bagi  kesehatan  
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petani,  dan  adanya  gangguan  produksi  disebabkan  kurangnya  tenaga  

kerja  (Saefudin,  2020).   

Dampak lain pandemi  Covid-19  dapat dilihat  dari terhambatnya  

beberapa  bidang  kegiatan  yang  disebabkan  menurunnya  tingkat  

pendapatan  dan  orang  yang  bekerja.  Hal  tersebut  berimplikasi  

terhadap  melemahnya  kemampuan  beli  serta  konsumsi  masyarakat.  

Kebijakan  PSBB  juga  turut  berpengaruh  terhadap kurang  lancarnya  

pemasaran  komoditas  pangan  baik  antar  kota,  provinsi,  maupun  

pulau.  Sehingga  dikhawatirkan  adanya  indikasi  kesejahteraan  petani  

akan  mengalami  penurunan,  yang  berarti  jumlah  penduduk  miskin  

makin  bertambah  akibat  pandemi  Covid-19.    Penyebabnya  adalah  

hasil  jual  produk  tani  yang  dihasilkan  oleh  petani  saat  ini  tidak  

sebanding  dengan  harga  input  produksi  yang  di  bayar  oleh  para  

petani  yang  sama.  Salah  satu  indikator  pengukuran  kesejahteraan  

petani  adalah  Nilai  Tukar  Petani  (NTP)  yang  telah  dipublikasikan  

oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS,  2020). 

Nilai tukar petani  adalah  salah satu indikator yang mengukur   

tingkat  pendapatan  riil  dari  para  petani  yang  kadang  disebut  sebagai  

ukuran  tingkat  sejahteranya  seorang  petani  (Simatupang  1992),  

Olehnya  itu    NTP yang menurun akan  mempengaruhi  secara  negatif  

tingkat  kesejahteraan petani.    Nilai  NTP  semakin  meningkat,  maka  

tingkat  penghidupan  petani  akan  semakin  sejahtera  (Silitonga,  1995;  

Sumodiningrat,  2001;  Tambunan,  2003;  BPS,  2006;  Masyhuri,  2007). 
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Nilai  Tukar  Petani  (NTP)  adalah  perbandingan  antara  indeks  

harga  yang  diterima(It)  oleh  petani  dengan  indeks  harga  yang  

dibayar  (ib)  oleh  petani.  Secara  teori  nilai  Nilai  Tukar  Petani  (NTP)  

dipergunakan  sebagai  alat  ukur  kapasitas  nilai  tukar  produksi  hasil  

pertanian  ke  produk  barang/jasa  yang  untuk  keperluan  konsumsi  RT  

dan  sebagai  kebutuhan  menghasilkan  produksi  produk  pertanian  

(Hendayana,  2002).  Nilai  Tukar  Petani  (NTP)    adalah  salah satu alat 

ukur    untuk  mengetahui  tingkat daya  beli  petani  di  desa (BPS  

Provinsi  Sul-Sel,  2020). 

Badan  Pusat  Statistik  (2020),  mengatakan  bahwa  menurunnya  

nilai  tukar  petani  (NTP)  pada masa  pandemi  sering  kali  bersamaan  

dengan  adanya  perubahan  indeks  konsumsi  rumah  tangga  (IKRT)  

sekitar  -0,07 persen  pada  bulan  Mei  2020  karena  menurunnya  indeks  

pada  beberapa  komponen  seperti  makanan,  minuman,  dan  tembakau  

(Ulya,  2020).  Pandemi  Covid-19  ini  juga  menyebabkan  turunnya  Nilai  

Tukar  Petani  (NTP)  karena  menurunnya  harga  pada  komoditi  di  

sektor  pertanian.  Rendahnya  NTP  mengakibatkan  turunnya  insentif  

petani  dalam  pelaksanaan  tanam  pada  musim  selanjutnya  (Al  Faqir,  

2020).  Terbatasnya suplai  disebabkan  mobilitas  berkurang  sementara  

masyarakat  mengalami  penderitaan  terutama  pada  sektor  ekonomi  

akibat  menurunnya  harga  produk  komoditi  pertanian  di  level  petani.  

Ini  disebabkan  karena  sebahagian  besar  petani  terpaksa  menjual  ke  

tengkulak  akibat  lokasi  pasar  yang  begitu  jauh  dari  pemukiman  
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penduduk  sehingga  dikhawatirkan  akan  merugi  lebih  banyak  (Hidayat,  

2020).     

Menurut  Kepala  BPS,  Suhariyanto  memberi  klarifikasi  bahwa  

Nilai  Tukar  Petani  (NTP)  nasional  di  Februari  2021  sekitar  103,10  

atau  mengalami  penurunan  tipis  sekitar  0,15  persen  bila  

dibandingkan  dengan  NTP  Januari  2021  dari  kedua  subsektor  yaitu    

tanaman  pangan  dan  peternakan.  Penyebabnya  adalah  karena  indeks  

harga  yang  diterima  (it)  oleh  petani  terjadi    penurunan,  manakala  

indeks  yang  dibayar  (ib)  oleh  petani  mengalamui  kenaikan  sekitar  

0,26  persen.  Turunnya  harga  yang  diterima  (it)  oleh  petani  ini  akibat  

dari  terjadinya  gejolak  harga  gabah  turun  karena  kebanyakan  daerah  

telah  masuk   masa  panen.  NTP  Tanaman  Pangan  juga  turun  0,84  

persen,  sehingga  di  Februari  2021,  nilai  angkanya  masih  di  bawah  

100  persen yakni  99,21 persen.  (BPS,  2020). 

Turunnya  nilai  tukar  petani  menunjukkan  bahwa  tingkat  

kesejahteraan  petani  juga  menurun,  sehingga  akan  menyebabkan  

bertambahnya  tingkat  kemiskinan  dengan  demikian  akan  penghambat  

dan  berdampak  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  (Keumala  dan  

Zainuddin,  2018).  Nilai  angka  NTP  akan  terwujud  jika  kesejahteraan  

petani  yang  dilihat  dari  posisi  daya  tukar  yang  meningkat  atas  

barang  konsumsi  dan  faktor  produksi.  Yang  menjadi  variabel  

pendorong  yakni  kestabilan  atau  peningkatan  produktivitas  serta  

demand  yang  tinggi.  Jika  tingginya  produksi  beras  tidak  dibarengi  
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dengan  tingginya  kesejahteraan  petani,  NTP  tidak  menjadi  lebih  baik  

(Ristek,  2009). 

Provinsi  Sulawesi  Selatan  merupakan  salah satu  provinsi  yang  

mempunyai  kapasitas  besar  di  sektor    pertanian.  Besarnya  peranan  

sektor pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  dalam  membentuk  PDRB 

Sulawesi  Selatan  di  tahun  2019,  sebesar  Rp  107.655,0813  dan    

tahun  2020 meningkat menjadi  Rp 109.495,  5086  sehingga  sektor  ini  

dapat  dijadikan  sebagai  sektor  unggulan  untuk  pertumbuhan  ekonomi  

di  Sulawesi  Selatan  (BPS  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  2021).   

Namun  demikian  Nilai  Tukar  Petani  Tanaman  Pangan  (NTP-

TP)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  mengalami  fluktuasi  setiap  bulannya  

sehingga  kesejahteraan  petani  sebagai  produsen  produk  pertanian  

juga  mengalami  fluktuasi.  Hal  ini  berarti  permasalahan  petani  

tanaman  pangan  di    Sulawesi  Selatan  perlu  mendapat  perhatian  

disebabkan    kapasitas  produksi  padi,  serapan  tenaga  kerja  dan  

PDB/PDRB,  di  sektor  ini  sangatlah  tinggi.  Fluktuasi  tersebut  diduga  

disebabkan  oleh  faktor  perubahan  kondisi  makroekonomi,  fluktuasi  

harga  akibat  siklus  panen  raya  dan  paceklik  maupun  akibat  fluktuasi  

harga  komoditi  pertanian  dunia.   

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 96,65 

atau terjadi penurunan sebesar 0,26 persen pada Mei 2020. Penurunan 

tersebut terjadi karena penurunan indeks yang diterima petani lebih besar 

yaitu sebesar 0,30 persen dibandingkan dengan indeks yang dibayar 
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petani hanya turun sebesar 0,04 persen. (BPS, 2020). Lebih jauh 

dikemukakan bahwa hasil pemantauan harga di pedesaan, indeks yang 

diterima petani mengalami penurunan pada tiga subsektor. Penurunan it 

(Indeks yang diterima) terbesar terjadi pada Subsektor tanaman pangan, 

yaitu turun sebesar 0,68 persen. Sedangkan Indeks yang dibayar petani, 

mengalami penurunan pada empat subsektor. Kecuali tanaman pangan 

yang mengalami 0,04 persen (BPS, 2020).  

Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  pada  bulan  Maret  

2021,    jika  dibandingkan  dengan  petani  di  provinsi  lain  di  pulau  

Sulawesi,  Provinsi  Maluku  dan  Papua,  petani  di  Sulawesi  Selatan  

NTP-nya  terendah  ketiga  setelah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dan    

Sulawesi  Tengah.  Rasio  nilai  NTP  Provinsi  Sulawesi  Selatan  hanya  

98,11  atau  0,64  persen  dari  rasio  NTP  nasional  103,29  atau  0,18  

persen.  Sedangkan  Nilai  Tukar  Petani  Tanaman  Pangan  (NTP-TP)  di  

Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebesar  96,34  dibawah  rasio  nasional  

sebesar  97,39  persen. 

Hal ini  mengindikasikan  bahwa  secara  keseluruhan  petani  di  

subsektor  tanaman  pangan  tingkat  kesejahteraannya  masih  lebih  

rendah  dibandingkan  dengan  petani  di  subsektor  hortikultura,  

peternakan,  perikanan  dan  perkebunan yang  berarti  jumlah  penduduk  

miskin  makin  bertambah  (Dauda,  2019).   

Merujuk  pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dan 

adanya kondisi nilai tukar petani tanaman pangan yang terus menurun 
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sehingga penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  serupa  namun  

memilih  lokasi  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dikhususkan  pada  

komoditas  tanaman  pangan.  Hal ini  karena  Provinsi  Sulawesi  Selatan  

adalah  salah satu  provinsi  yang menghasilkan produksi  dan  

produktivitas  tanaman  pangan  yang  cukup  tinggi  di  wilayah  Indonesia  

dengan  kontribusi  yang  cukup  tinggi  setiap  tahun  pada  PDRB  

Sulawesi  Selatan yang pada kenyataannya  tidak  diikuti  dengan  

tingginya  NTTP  namun  justru  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  sub  

sektor  lainnya  dalam  sektor  pertanian.   

Hal  ini  yang  selanjutnya  menjadi  rujukan  untuk  dilakukan  

penelitian  mengenai    “  Analisis  Determinan  Nilai  Tukar  Petani  

Tanaman  Pangan    (NTP-TP)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  ”.    yang  

tentunya  dapat  menjadi  dasar  pertimbangan  bagi  para  pengambil  

kebijakan  untuk  mengatasi  masalah  NTPP  yang  cenderung  

mengalami  penurunan  dari  tahun  ke  tahun.   

Informasi dan pengetahuan serta hasil analisis determinan Nilai 

Tukar Petani (NTP) tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan 

diharapkan dapat menyumbang pemahaman dan perencanaan langkah 

antisipasi dan upaya mengatasinya bagi pemerintah, bersama-sama 

dengan hasil analisis lainnya yang lebih bersifat mikroekonomi atau teknis 

untuk keberlangsungan kinerja dan pertumbuhan subsektor tanaman 

pangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang lebih baik, 
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sehingga tercipta usaha tani yang produktif, maju, modern, dan 

berkelanjutan melalui indikator nilai tukar petani. 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  

penelitian:   

1. Bagaimana  perkembangan/trend  Nilai  Tukar  Petani  Tanaman  

Pangan  (NTP-TP)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan? 

2. Faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  Nilai  Tukar  Petani  

Tanaman  Pangan  (NTP-TP)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan? 

3. Bagaimana fluktuasi faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai  Tukar  

Petani  Tanaman  Pangan  (NTP-TP)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan? 

C. Tujuan  Penelitian 

Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  : 

1. Untuk  menganalisis  perkembangan/trend  Nilai  Tukar  Petani  

Tanaman  Pangan  (NTP-TP)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. 

2. Untuk  menganalisis faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Nilai  Tukar  

Petani  Tanaman  Pangan  (NTP-TP)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. 

3. Untuk menganalisis   fluktuasi faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai  

Tukar  Petani  Tanaman  Pangan  (NTP-TP)  di  Provinsi  Sulawesi  

Selatan 

D. Manfaat  Penelitian 

Adapun  manfaat  yang  diterima  dari  penelitian  ini  adalah  : 
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1. Memberi  informasi  pengetahuan  atau  pemahaman  untuk  penulis  

terkait  faktor-faktor  yang  mempengaruhi    Nilai  Tukar  Petani  

(NTP)  tanaman  pangan  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. 

2. Sebagai  gambaran  dan  informasi  bagi  petani  khususnya  petani  

tanaman  pangan  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  usaha  

taninya  guna  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  ada  guna  

meningkatkan  tingkat  kesejahteraannya. 

3. Sebagai  bahan  informasi  bagi  pemerintah  dalam  membuat  

perencanaan  pembangunan  dan  pengambilan  kebijakan  terkait    

program  pembangunan,  dan  alokasi  anggaran  yang  tetap  sasaran  

dan  menghasilkan  output  yang  bermuara  pada  peningkatan  

kesejahteraan  petani.   

4. Sebagai  bahan  informasi  dan  pustaka  untuk  pengkaji  berikutnya  

atau  mahasiswa  yang  berkeinginan  melakukan  penelitian  terkait  

Analisis  determinan  berpengaruh  terhadap  nilai  tukar  petani  

tanaman  pangan  (NTP-TP)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan. 



 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Konsep Analisis Determinan  

Analisis determinan terbagi kedalam dua kata yang tergabung 

kedalam kata majemuk yakni kata analisis menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) Daring yang berarti (1) penelitian terhadap suatu 

keadaan (perbuatan, karangan, dan sebagainya) dalam rangka  

mengetahui siatuasi yang sebenar-benarnya (sebab-akibat, duduk 

perkaranya, dan lan-lain); (2) mengurai suatu dasar atas berbagai bagian 

dan telaahan bagian itu sendiri serta korelasi antar bagian dalam rangka 

mendapatkan pengertian yang sesuai dan makna dari secara 

keseluruhan; (3) penelitian kimia dengan memberi penjelasan sesuatu 

sebagai upaya mengetahui zat bagian dan lain sebagainya; (4) melakukan 

penjabaran setelah di lakukan penyelidikan sebaik-baiknya;                         

(5) memberikan solusi terhadap persoalan dimulai dengan prakiraan akan 

suatu kebenaran. 

Sedangkan kata determinan berarti “faktor/sesuatu yang 

menentukan” atau “hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu”.  Dapat dipahami bahwa analisis 

determinan adalah suatu penyelidikan atau teknik analisa statistika 



16 
 

 
 

tentang faktor atau keadaan yang dapat menjadi penentu terjadinya 

(sukses tidaknya) sesuatu.  

Berdasarkan berbagai arti kata tersebut, dapat dipahami bahwa 

analisis determinan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di 

Provinsi Sulawesi Selatan adalah suatu penyelidikan atau teknik analisa 

statistika tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani 

Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai faktor 

atau keadaan yang saling mendukung satu sama lainnya sebagai penentu 

keberhasilan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

2. Nilai Tukar Petani 

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang 

diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan 

dalam persentase yang dirumuskan dengan :   

                        
                                    NTP = IT   x 100 %    
                                               IB   
 

 Keterangan :  

NTP = Nilai Tukar Petani 

IT = Indeks Harga Yang Diterima Petani  

IB = Indeks  Harga Yang Dibayar Petani  

Akhmad Helmi, 2006 dalam penelitiannya yang berjudul analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani menjelaskan bahwa 

nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Petani
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tingkat kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu 

dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. Untuk mengetahui dan 

mengukur derajat kesejahteraan petani, maka Badan Pusat Statistik 

melakukan pembuatan laporan bulanan Nilai Tukar Petani (NTP), sebagai 

bagian dari pendekatan pengukuran derajat kesejahteraan petani.  

Nilai tukar petani adalah suatu alat ukur dari kemampuan nilai tukar 

barang produk usaha tani yang dihasilkan oleh petani dengan barang/jasa 

yang dikonsumsi oleh RT petani dan ongkos yang dipakai dalam membeli 

saprodi. Data NTP dipergunakan untuk mengukur derajat kesejahteraan 

dari masa ke masa, namun tidak bisa dibandingkan antar Propinsi atau 

Daerah. Sektor yang mencakup dalam perhitungan NTP meliputi sektor 

tanaman pangan (padi, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian) dan 

sektor tanaman perkebunan rakyat (tebu rakyat, kopi, lada, tembakau, 

karet, kelapa, teh, cengkeh, panili, sayuran, buah-buahan dan bunga-

bungaan). 

 Sejak 2008, Badan Pusat Statistik menyusun NTP menggunakan   

tahun dasar 2007 untuk subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, 

tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Data 

dikumpulkan melalui survei harga produsen sektor pertanian dan survei 

harga konsumen pedesaan di 32 provinsi di Indonesia.  Mulai Desember 

2013, NTP menggunakan tahun dasar 2012 yang mencakup 33 provinsi 

termasuk DKI Jakarta (BPS, 2016).  
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Salah satu komponen kesejahteraan petani adalah kekuatan daya 

beli dari hasil usaha petani dalam memenuhi keperluan pengeluaran 

rumah tangga petani. Meningkatnya kesejahteraan bisa diukur dari 

meningkatnya daya beli pendapatan untuk memenuhi keperluan 

pengeluaran tersebut. Semakin tinggi daya beli hasil usaha dari  petani 

maka, keperluan akan konsumsi akan semakin tinggi sehingga nilai tukar 

petani akan semakin tinggi dan petani lebih sejahtera.    

Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang 

menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani 

atau indeks harga jual outputnya. Berdasarkan nilai IT bahwa nilai ini 

hanya dapat dilihat berdasarkan fluktuasi harga barang-barang yang 

dihasilkan oleh petani. Nilai Indeks akan pergunakan sebagai data kedua 

(penunjang) untuk penghitungan pendapatan dibidang pertanian. Nilai IT 

dapat dihitung dengan cara nilai penjualan produk pertanian yang 

diusahakan oleh petani. 

Indeks harga yang dibayar (IB) oleh petani adalah indeks harga 

yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, 

baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk 

proses produksi pertanian  atau indeks harga input-input yang 

dipergunakan untuk berusaha tani, misalnya irigasi, bibit, sewa traktor, 

pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan lainnya.  Berdasarkan Indeks harga 

yang dibayar (IB) oleh petani, dapat digambarkan dari hasil fluktuasinya 

harga barang yang dikonsumsi oleh petani. Ini merupakan salah satu 
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bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, selain itu fluktuasi harga 

barang yang diperlukan dalam memproduksi hasil produk pertanian. 

Perkembangan Indeks harga yang dibayar (IB) oleh petani juga dapat 

terlihat dari trend tingkat inflasi di pedesaan. Indeks harga yang dibayar 

(IB) oleh petani dapat adalah bagaimana petani dapat memenuhi 

kebutuhan akan hidupnya dan terjadi peningkatan barang modal dan 

ongkos produksi, dimana keadaan tersebut dibagi lagi dalam bidang atau 

sektor makanan dan barang serta jasa non makanan.  

Berdasarkan perbandingan ini, maka dapat dinyatakan bahwa jika 

NTP semakin tinggi, maka profit yang diterima petani juga akan semakin 

baik, atau pendapatan petani akan semakin naik. Menurut BPS, selain 

sebagai indicator dari kesejahteraan, NTP juga dapat digunakan sbb:   

1. Sebagai alat ukur kemampuan tukar (term of trade) hasil produk yang 

dijual oleh petani dengan produk yang diinginkan oleh petani dalam 

menghasilkan produksi dan konsumsi RT. 

2. Mendapatkan gambaran terkait trend derajat pendapatan petani dari 

masa ke masa yang digunakan sebagai dasar kebijakan dalam 

memperbaiki derajat kesejahteraan petani.  

3. Petunjuk derajat daya saing (competiveness) produk Hasil pertanian 

dibandingkan dengan produk lain.   

Secara umum NTP memuat 3(tiga) pengertian (Ruauw, 2010) 

dalam jurnal (Keumala  dan  Zainudin, 2018), yaitu : 
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1. NTP > 100 menunjukkan bahwa NTP pada suatu periode waktu 

tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, 

dengan kata lain petani mengalami surplus. Jika harga produksi naik 

lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsi, maka 

Pendapatan petani akan naik dan pengeluarannya menjadi lebih 

besar, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik 

dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. 

2. NTP = 100 menunjukkan bahwa NTP pada suatu periode waktu 

tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani 

mengalami titik impas atau break even point. Kenaikan atau 

penurunan harga produksinya sama dengan prosentase kenaikan 

atau penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama 

dengan pengeluarannya, maka derajat kesejahteraan petani tidak 

terjadi perubahan. 

3. NTP < 100 menunjukkan bahwa NTP pada suatu periode waktu 

tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata 

lain petani mengalami defisit. harga produksi relatif naik lebih kecil 

dibandingkan dengan naiknya harga barang konsumsi. Yang 

menyebabkan pendapatan petani akan mengalami penurunan 

akibatnya pengeluarannya akan lebih kecil. Tingkat kesejahteraan 

petani dalam suatu waktu tertentu akan mengalami penurunan 

dibandingkan  derajat kesejahteraan petani diwaktu sebelumnya 

(BPS, 2020). 
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Nilai Tukar Petani dapat bervariasi di setiap daerah dan berfluktuasi 

seiring waktu. Nilai tukar petani dihitung secara skala nasional maupun 

lokal. Petani yang dinyatakan dalam teori Nilai Tukar Petani oleh Badan 

Pusat Statistik adalah petani yang mempunyai pekerjaan dalam bidang 

pertanian subsektor tanaman pangan terutama padi dan palawija, 

termasuk hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat-obatan 

dan tanaman hias), tanaman perkebunan rakyat (cengkeh, kopi, kelapa, 

tembakau dan kapuk odolan), peternak (ternak kecil, unggas, ternak 

besar, dan hasil peternakan serta subsektor perikanan meliputi perikanan 

tangkap maupun perikanan budidaya. Nilai Tukar Petani Tanaman 

Pangan (NTP-TP) terdiri dari sebagai berikut: Nilai Tukar Petani padi dan 

Nilai Tukar Petani kelompok palawija (NTP jagung, kedelai, dan 

seterusnya).    

Nilai Tukar Petani (NTP) ialah parameter kemampuan daya beli 

atau daya tukar petani terhadap barang yang dibeli oleh petani. 

Meningkatnya nilai tukar petani menggambarkan terjadinya tingkatan 

kemampuan nyata petani dan mengindikasikan terjadinya tingkatan 

kesejahteraan petani, ataupun sebaliknya. Keilmuan  lebih mendalam 

tentang trend NTP, dan mengidentifikasi faktor-faktor penentu NTP akan 

sangat berguna bagi perencanaan kebijakan pembangunan, 

penyempurnaan program-program pembangunan ke depan (Rusono, dkk 

2013). 
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Lebih lanjut Rachmat (2000) menyatakan bahwa konsep 

perhitungan NTP dimana petani berada pada posisi sebagai produsen dan 

konsumen. Secara konsepsi NTP mengukur daya tukar dari komoditas 

pertanian yang dihasilkan petani terhadap produk yang dibeli petani untuk 

keperluan konsumsi dan keperluan dalam memproduksi usahatani. Nilai 

tukar petani disamping menggambarkan kekuatan daya beli komoditas 

yang diusahakan juga berkaitan dengan perilaku ekonomi rumah tangga, 

karena proses pengambilan keputusan rumah tangga untuk memproduksi, 

membelanjakan dan mengkonsumsi suatu barang merupakan bagian dari 

perilaku ekonomi rumah tangga. Nilai tukar petani yang tinggi akan 

mendorong kegairahan petani dalam berusahatani. 

Nilai Tukar Petani (NTP) dinyatakan pula dengan nilai tukar (term of 

trade) antara barang atau produk pertanian dengan barang-barang 

konsumsi dan faktor produksi yang diperlukan oleh petani biasanya 

dinyatakan dalam prosentase. NTP kadang fluktuasi dari masa ke masa 

tergantung dari trend harga barang yang dijual (It) oleh petani dan barang 

atau jasa yang dikonsumsi (Ib) oleh petani. jika harga produk pertanian 

yang diperoleh petani menjadi meningkat dengan prosentase lebih tinggi 

dari prosentase peningkatan barang dan jasa yang dibayar oleh  petani, 

dengan alasana jumlah produksi tetap, maka Nilai Tukar Petani (NTP)  

akan naik dengan sendirinya jumlah pendapatan petani juga relatif naik 

lebih besar dari naiknya pengeluaran atau surplus. Maka secara teoritis, 

korelasi antara Nilai Tukar Petani (NTP)  dengan tingkat pendapatan 
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petani sangat erat. Hal ini disebabkan pendapatan petani mempunyai 

kaitan erat dengan derajat kesejahteraan, maka Nilai Tukar Petani (NTP)  

adalah indikator yang sesuai dalam rangka melihat trend derajat 

kesejahteraan petani (Suhartini dan Rusastra, 2013). 

3. Relevansi NTP sebagai Alat Ukur Kesejahteraan Petani 

Muara dari semua kegiatan pembangunan adalah kesejahteraan 

masyarakat, baik sebagai konsumen maupun produsen. Dalam hal 

pembangunan sektor pertanian, maka yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana peningkatan produktivitas pertanian serta tercapainya surplus 

produksi dapat memberikan kesejahteraan bagi petani, baik sebagai 

produsen maupun sebagai konsumen. Mengingat surplus produksi adalah 

sesuatu yang sangat mendasar di mana petani memproduksi lebih dari 

yang dibutuhkan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga kelebihannya dapat 

digunakan untuk mendapatkan barang-barang konsumsi non makanan.  

 Kesejahteraan menurut konseptual dunia modern ialah 

keseluruhan keadaan, di mana orang atau seseorang bisa memenuhi 

keperluan pokok, baik itu keperluan terhadap sandang maupun pangan 

dan kesempatan dalam melanjutkan pendidikan dan mempunyai 

pekerjaan yang sesuai dengan keadaan yang bisa menunjang kualitas 

hidup sehingga mempunyai status sosial sosial yang sama terhadap 

sesama warga lainnya. 

Berbagai kebijakan di sektor pertanian dikatakan efektif jika 

kesejahteraan petani semakin meningkat, yang dapat ditandai dengan 
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semakin menurunnya angka kemiskinan di pedesaan, sebagai daerah 

dengan basis ekonomi pertanian. Oleh karena itu perlu ada indikator untuk 

mengukurnya yang dapat dilihat dari waktu ke waktu salah satunya adalah 

Nilai Tukar Petani.  

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah suatu indeks yang 

memperhitungkan petani sebagai produsen pertanian maupun petani 

sebagai konsumen produk pertanian dan non pertanian. Karenanya ia 

mengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani 

terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan saprodi maupun untuk 

konsumsi RT.  

Petani didefinisikan sebagai individu yang berusaha di bidang 

usaha tani ladang, mencakup usaha tani komoditas tanaman bahan 

makanan dan tanaman perkebunan rakyat. BPS mengambil "petani' 

tersebut dalam unit propinsi, sehingga menggambarkan petani suatu 

propinsi. 

Simatupang dan Maulana (2008) menyatakan bahwa salah satu 

tanda tingkat kesejahteraan yang unik bagi rumah tangga tani secara 

otomatis tidak ada, sehingga Nilai Tukar Petani (NTP)  akan menjadi 

pilihan the number one untuk pengamat pembangunan pertanian dalam 

menilai derajat kesejahteraan petani. Dengan demikian, Nilai Tukar Petani 

(NTP)  merupakan satu-satunya indikator relatif derajat kesejahteraan 

petani. Semakin tinggi Nilai Tukar Petani (NTP), maka relatif sejahtera 

akan semakin tinggi bagi kehidupan petani. Nilai Tukar Petani (NTP)  
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mempunyai kaitan dengan kemampuan akan daya beli petani dalam 

mengongkosi hidup rumah tangganya. 

Satu-satunya indikator yang sangat urgent digunakan dalam 

mengetahui tinggi-rendahnya kesejahteraan petani ialah nilai tukar produk 

pertanian. Semakin meningkat nilai tukar produk pertanian, maka semakin 

meningkat pula kesejahteraan petani. Sebaliknya, semakin merendah nilai 

tukar produk pertanian, maka semakin merendah pula kesejahteraan 

petani  (Soetrisno, 2002).  

Petani adalah salah satu sumber daya manusia yang mempunyai 

kemampuan yang tinggi dalam rangka menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. Jika tidak ada bantuan petani, manusia akan sulit untuk 

bertahan hidup. Olehnya itu, adanya petani sangatlah penting untuk 

penghidupan dan kemaslahan manusia. Seperti yang dinyatakan Sunarti 

dan Khomsan (2006) bahwa kesejahteraan petani dapat dinilai melalui 

jumlah pendapatan petani yang peroleh naik, kurang terjadi gagal panen, 

produktivitas meninggi, dan harga gabah yang dibeli konsumen tinggi.  

Sebaliknya, faktor-faktor yang menyebabkan belum dirasakannya 

kesejahteraan oleh petani sampai saat ini beberapa faktor, antara lain:   

(1) masih adanya para tengkulak yang membeli harga gabah yang  

murah; (2) pasokan subsidi pupuk dan bibit tanaman oleh pemerintah 

masih kurang; (3) banyaknya negara tetangga mengimpor beras;             

(4) masih terbatasnya  pinjaman untuk petani.  
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Identifikasi faktor-faktor penentu nilai tukar petani akan sangat 

berguna bagi perencanaan kebijakan pembangunan, perbaikan program-

program pembangunan dan evaluasi menyeluruh pada kebijakan 

pertanian ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. 

4. Perkembangan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP)  di 

Provinsi Sulawesi Selatan 

 

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) sepanjang tahun 

2015 terjadi kontraksi kenaikan sebesar 1,97 persen.  Indeks yang 

diterima (it) oleh petani tanaman pangan terjadi kontraksi kenaikan 

sebesar 9,61 persen, kenaikan ini disebabkan oleh naiknya indeks harga  

petani yang menanam padi maupun petani tanaman palawija. Kenaikan 

indeks harga yang diterima petani (It) tanaman padi sebesar 11,35 persen 

sedangkan petani tanamam palawija mengalami kenaikan indeks sebesar 

6,16 persen.  Adapun indeks harga yang dibayar petani juga mengalami 

kenaikan tetapi tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada indeks harga 

yang diterima petani. Kenaikan indeks harga yang dibayar petani tanaman 

pangan sebesar 7,47 persen. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya 

indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 8,29 persen dan Indeks 

Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebesar 5,06 

persen (BPS Sul-Sel, 2015). 

Selama 2016, NTP relatif stabil walaupun terjadi penurunan tetapi 

relatif kecil yaitu sebesar 0,01 persen. Kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) 

dialami oleh subsektor  tanaman pangan sebesar 0,89 persen  setelah 
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subsektor hortikultura dengan kenaikan sebesar 3,89 persen (BPS Sul-

Sel, 2016). 

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) sepanjang tahun 

2017 mengalami penurunan sebesar 2,69 persen. Indeks yang diterima 

(it) oleh petani subsektor tanaman pangan terjadi peningkatan sebesar 

1,01 persen, Indeks yang diterima (it) oleh petani selama tahun 2017 

terjadi peningkatan sebanyak 8 (delapan) kali dan turun sebanyak 4 kali. 

Peningkatan Indeks yang diterima (it) tertinggi berada pada Bulan Mei 

dengan peningkatan sebesar 1,36 persen dan penurunan terendah terjadi 

pada Bulan Januari sebesar 0,13 persen. Adapun indeks harga yang 

dibayar (Ib) oleh petani juga mengalami peningkatan dan lebih tinggi 

dibandingkan peningkatan yang terjadi pada Indeks yang diterima (it) oleh 

petani. Peningkatan indeks harga yang dibayar (ib) oleh petani tanaman 

pangan sebesar 3,79 persen (BPS Sul-Sel, 2017). 

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) sepanjang tahun 

2018 mengalami kenaikan sebesar 1,62 persen. Indeks yang diterima 

petani subsektor tanaman pangan mengalami kenaikan sebesar 5,25 

persen, Indeks harga yang diterima petani sepanjang tahun 2018 

mengalami kenaikan sebanyak 8 kali dan penurunan sebanyak 4 kali. 

Adapun indeks harga yang dibayar petani juga mengalami kenaikan yaitu 

sebesar 3,56 persen (BPS Sul-Sel, 2018). 

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) selama tahun 2019 

terjadi peningkatan sebesar 1,14 persen. Indeks yang diterima (it) oleh 
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petani subsektor tanaman pangan terjadi peningkatan sebesar 2,77 

persen, peningkatan ini dikarenakan oleh tingginya Indeks yang diterima 

(it) oleh petani pada subkelompok palawija. Peningkatan Indeks yang 

diterima (it) oleh petani tanaman palawija yakni sebesar 10,39 persen. 

Indeks yang diterima (it) oleh petani sepanjang tahun 2019 terjadi 

peningkatan sebanyak 7 kali dan penurunan sebanyak 5 kali. Adapun 

indeks harga yang dibayar petani juga terjadi peningkatan yaitu sebesar 

1,62 persen (BPS Sul-Sel, 2019). 

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) dari Desember 2020 

dibandingkan dengan Desember 2019 terjadi peningkatan sebanyak 0,87 

persen. Indeks yang diterima (it) oleh petani pada subsektor tanaman 

pangan terjadi peningkatan sebanyak 3,15 persen, peningkatan tersebut 

disebabkan oleh peningkatan Indeks yang diterima (it) oleh petani pada 

sub kelompok palawija. peningkatan indeks harga yang diterima petani (It) 

oleh petani tanaman palawija yaitu sebanyak 7,06 persen. Adapun indeks 

harga yang dibayar (ib) oleh petani bulan Desember 2020 juga mengalami 

kenaikan yaitu sebesar 2,25 persen dibandingkan Desember 2019. 

Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya indeks Konsumsi Rumah Tangga 

(IKRT) sebesar 2,55 persen dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan 

Barang Modal (BPPBM) sebesar 1,60 persen (BPS Sul-Sel, 2020). 

Informasi empiris tentang NTP sektor pertanian sangat diperlukan 

untuk memahami peran sektor pertanian dalam perekonomian maupun 
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dalam membuat kebijakan pertanian yang berorientasi kesejahteraan 

petani. 

5. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman 

Pangan (NTP-TP) 

 

 Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani adalah dengan 

meningkatkan nilai tukar petani.  Beberapa faktor yang mempengaruhi 

nilai tukar petani tanaman pangan (NTP-TP) adalah sebagai berikut : 

a. Harga Gabah Kering Giling (HGB) 

   Dalam perdagangan komoditas, gabah merupakan tahap yang 

penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi karena perdagangan 

padi dalam partai besar dilakukan dalam bentuk gabah. Badan Pusat 

Statistik (2016) mengemukakan bahwa gabah adalah suatu bulir padi 

yang telah dipisahkan dari tangkai padi (jerami) dengan cara perontokan.  

Tanaman padi/gabah/beras merupakan komoditas vital bagi Indonesia 

oleh karena itu pemerintah memberlakukan regulasi harga dalam 

perdagangan gabah yang dilihat berdasarkan kualitas dari gabah tersebut 

oleh instansi yang terkait.   

   Berdasarkan kualitas gabah terbagi atas beberapa yakni :  

1. Gabah Kering Giling adalah gabah yang mempunyai kadar air 

maksimal 14%, kotoran/hampa maksimal 3%, butir hijau/mengapur 

maksimal 5%, butir kuning/rusak maksimal 3%, dan butir merah 

maksimal 3%. 
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2. Gabah Kering Simpan adalah gabah yang mempunyai kadar air lebih 

besar dari 14% akan tetapi lebih kecil atau sama dengan 18% 

(14%<KA<18%), kotoran/hampa yang lebih besar dari 3% akan tetapi 

lebih kecil atau sama dengan 6% (3%<HK<6%), butir kecil/mengapur 

lebih besar dari 5% tetapi lebih kecil atau sama dengan 7% 

(5%<HKP<7%), butir kuning/rusak parah 3% dan butir merah 

maksimal 3%. 

3. Gabah Kering Panen adalah gabah yang mempunyai kadar air lebih 

besar dari pada 18% akan tetapi lebih kecil atau sama dengan 25% 

(18<KA<25%), hampa/kotoran lebih besar daripada 6% tetapi lebih 

kecil sama dengan 10% (6%<HK<10%), butir hijau/mengapur lebih 

besar dari 7% akan tetapi lebih kecil atau sama dengan 10% 

(7%<HKP<10%), butir kuning / rusak maksimal 3% dan butir merah 

maksimal 3%. 

  Ketentuan-ketentuan itu dipakai Bulog dalam menentukan harga 

gabah/beras berdasarkan kualitasnya.  Kualitas beras diukur dari 

prosentase kadar patah/broken. Beras kualitas premium mempunyai kadar 

patah (broken) maksimum 15%, sedangkan beras kualitas medium 

mempunyai kadar patah 15,1-25% dan beras luar kualitas mempunyai 

kadar patah di atas 25% (Bulog, 2016). 

   Pengaruh perubahan harga terhadap nilai tukar petani dapat 

bersifat langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung perubahan 

harga terhadap nilai tukar petani merupakan respon langsung nilai petani 
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akibat adanya perubahan suatu harga, sedangkan dampak tidak langsung 

terjadi akibat pengaruh antar harga, baik harga komoditas pertanian dan 

harga produk manufaktur (Rachmat, 2000).  

   Menurut Saleh, dkk. (2000) bahwa faktor harga berpengaruh 

besar terhadap nilai tukar penerimaan dan nilai tukar pendapatan. Nilai 

tukar penerimaan dipengaruhi oleh tingkat penerapan teknologi, tingkat 

serangan hama/penyakit, musim/ cuaca, dan harga (baik harga saprodi 

maupun harga produk). Nilai tukar subsisten dipengaruhi oleh besarnya 

tingkat pendapatan usaha pertanian dan tingkat pengeluaran untuk 

konsumsi pangan. 

   Jika harga produk pertanian meninggi, dengan alasan jumlah 

produksi tetap, maka jumlah yang diterima atau hasil pendapatan dari 

panen petani juga bertambah. Trend harga yang diperlihatkan tersebut, 

adalah suatu indikator derajat kesejahteraan petani sebagai produsen dari 

sektor pendapatan. Olehnya itu untuk mengetahui derajat kesejahteraan 

petani secara penuh, mesti juga ditampilakn dari sisi lain yakni trend 

volume pengeluaran atau pembelanjaan, baik dalam rangka untuk 

keperluan konsumsi dan produksi. Petani dalam hal ini sebagai produsen 

dan konsumen diperhadapkan pada alternatif dalam mengalokasi sektor 

pendapatannya, yaitu : 1) dalam rangka mencukupi keperluan pokok 

(konsumsi) demi kelangsungan penghidupan petani beserta keluarganya; 

2) pengeluaran dalam hal ini produksi pertanian adalah lahan kehidupan 

petani yang mencakup ongkos operasional produksi (Rianse, 2014). 
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   Selain itu dalam menaikkan tingkat kesejahteraan petani 

diperlukan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga gabah (Widodo 

dan Sunarso, 2009).  Peran pemerintah dalam meningkatkan kebijakan 

harga yaitu harga dasar gabah sangat penting karena sangat  

berpengaruh thd kesejahteraan petani. Jika harga gabah semakin tinggi 

maka peningkatan kesejahteraan petani dapat terpenuhi, tetapi sebaliknya 

apabila harga dasar gabah semakin rendah maka kesejahteraan petani 

akan mengalami defisit (Rahayu, 2016). 

   Pengaturan harga produk pertanian oleh pemerintah adalah 

harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Harga dasar 

diperlukan dalam menjaga stabilitas harga pasar di saat panen raya tidak 

turun, sedangkan harga tertinggi ditetapkan agar di masa paceklik 

(kurangnya stok) harga tidak naik  terlalu tinggi. Harga dasar ditetapkan 

berdasarkan perhitungan besarnya input produksl. Begitu juga harga 

tertinggi merupakan kisaran harga berdasarkan besamya masukan yang 

diberikan petani dalam proses produksi komoditas tersebut (Daniel, 2004). 

Kebijakan ini harus dibarengi dengan kebijakan penyediaan stok maupun 

pembelian kelebihan produksi dari petanl, sehingga harga dasar maupun 

harga tertinggi dapat efektif berlaku.  

   Penetapan harga yang tidak terlalu tinggi untuk komoditi beras, 

memberikan insentif bagi perusahaan untuk efisiensi karena upah tenaga 

kerja menjadi murah. Alasan lainnya adalah menjaga daya beli konsumen 

kota terhadap pangan untuk kestabilan sosial politik. Alasan-alasan 
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tersebut lebih berpihak kepada konsumen dan sektor non pertanian dari 

pada kepada sektor pertanian dan petani. Oleh karena itu bagi petani 

setiap peningkatan Harga Dasar Gabah akan meningkatkan 

pendapatannya (Amang, 1999). 

   Pada saat panen raya padi, sebagaimana produk pertanian 

lainnya menerima harga yang terlalu rendah, karena banyak pasokan. 

Sementara di masa paceklik, sedikit pasokan maka harga akan 

merangkak naik. Untuk kedua kejadian ini kebijakan pemerintah sangat 

dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan petani baik sebagai produsen 

maupun konsumen. Dalam kasus penerapan kebijakan harga dasar 

gabah, setiap peningkatan harga dasar gabah akan meningkatkan tingkat 

kesejahteraan petani padi.  

    Adanya peningkatan harga gabah (beras) sehingga daya petani 

padi menjadi kuat untuk membeli barang konsumsi, sarana produksl 

maupun barang modal. Ini adalah satu bentuk kebijakan pemerintah yang 

tidak semata-mata berorientasi kepada harga pangan murah, tetapi lebih 

untuk menempatkan kepentingan petani sebagai produsen padi secara 

layak. Hal tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan 

petani dan memberikan insentif lebih untuk berproduksi. Jika petani 

mendapat jaminan harga produksi yang baik, dorongan untuk berinvestasi 

berupa penerapan teknologi anjuran dan peningkatan keterampilan 

bertani.  



34 
 

 
 

   Jika harga gabah yang dijual oleh petani semakin tinggi maka 

semakin tinggi pula jumlah yang diterima oleh petani. Akibatnya 

berdampak pada kesejahteraan petani. Demikian pula, jika semakin 

rendah harga gabah yang dijual petani maka semakin rendah pula jumlah 

yang diterima oleh petani Sehingga dapat dikatakan bahwa petani tidak 

sepenuhnya menikmati hasil usaha taninya untuk kebutuhan rumah 

tangga ataupun biaya produksi (Akram, 2018). 

    Harga gabah kering giling terjadi kontraksi dalam setahun dan 

terjadi kenaikan secara ekstrim pada akhir tahun dan terjadi penurunan di 

awal tahun. Kejadian ini disebabkan, secara umum, kondisi dimusim 

panen pada provinsi Sulawesi Selatan terjadi diawal tahun. Hal ini 

memperlihatkan bahwa jumlah produksi padi lebih banyak diawal tahun, 

sehingga menjadi penyebab rendahnya harga gabah yang dijual oleh 

petani, begitu sebaliknya jika jumlah produksi kurang dihasilkan maka,  

terjadi peningkatan harga gabah yang dijual oleh  petani (Pindyck dan 

Rubinfeld, 2007). 

Rendahnya harga ditingkat petani dengan hasil produksi per petani 

yang tetap mengakibatkan penerimaan petani berkurang dari biasanya, 

sehingga pendapatan petani juga berkurang. Nicholson (1995); Iswardono 

(1989), menyatakan, dalam menentukan harga produk-produk pertanian 

banyak dipengaruhi oleh harga sebelumnya (lag harga tahun lalu). salah 

satu penyebab hal ini terjadi dikarenakan faktor musim, dimana terdapat 

ketika musim panen tiba, produk pertanian akan menjadi melimpah, 
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demikian pula jika pada musim paceklik, produk pertanian akan menjadi 

langka sehingga akn mempengaruhi tinggi rendahnya harga. Pada waktu 

panen raya, secara umum harga GKG (Gabah Kering Giling) cenderung 

rendah (Simatupang dkk, 2004; Deptan, 2006b). 

Menurut data BPS, 2019 bahwa pada bulan Mei 2019 NTP 

tanaman pangan menurun 0,55 persen dibanding sub sektor lainnya 

hampir semuanya terjadi kenaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman 

hortikultura meningkat 1,42 persen, selanjutnya peternakan 0,83 persen, 

tanaman perkebunan 0,43 persen, dan perikanan 0,37 persen. Terjadinya 

penurunan disebabkan indeks harga yang diterima (it) oleh petani 

tanaman pangan turun, sedangkan harga yang dibayar (ib) oleh 

meningkat. Hal Ini karena adanya turunnya harga gabah sesudah masa 

panen raya yang berlangsung panjang sampai bulan April. Stok melimpah,  

sehingga menyebabkan menurunnya  harga gabah kering giling (GKG) 

dan gabah kering panen (GKP). 

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata harga gabah 

kering giling (GKG) di tingkat petani pada Agustus 2021 mencapai Rp 

5.148/kg. Rerata harga ini naik 2,8 persen dari bulan sebelumnya yang 

sebesar Rp 5.002/kg. Jika dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama, 

harga gabah kering giling (GKG) sebesar Rp 5.516/kg, yang artinya turun 

7,1%.  Meningkatnya harga gabah di tingkat petani pada bulan Agustus 

membuat harga beras di penggilingan ikut bergerak naik. Harga beras 

kualitas premium di penggilingan sebesar Rp 9.499, naik 1,02 persen 
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dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 9.402. Untuk harga 

beras dengan kualitas medium pada bulan lalu mencapai Rp 8.916, naik 

0,32 persen dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 8.887. Sementara, 

untuk harga beras luar kualitas pada Agustus tahun ini mencapai Rp 

8.689, naik 2,3 persen dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 8.481( 

BPS, 2021). 

Rata-rata trend harga gabah di tingkat petani pada bulan 

September 2021 terjadi peningkatan, dimana Gabah Kering Panen (GKP) 

terjadi peningkatan sebanyak 2,25 persen (Month to Month) sedangkan 

harga Gabah Kering Giling (GKG) terjadi peningkatan sebanyak 0,19 

persen. Namun demikian, baik GKP maupun GKG terjadi penurunan jika 

dihitung sesuai dengan (Year to Year). Sedangkan harga gabah di tingkat 

penggilingan (GKP) terjadi peningkatan sebanyak  2,28 persen (M to M) 

dan gabah kering giling terjadi peningkatan sebanyak 0,32 persen. Secara 

detail rerata harga Gabah Kering Panen (GKP) September 2021 

mencapai Rp 4,548 per kilogram. 

b. Harga Jagung Pipilan (HJG) 

Jagung pipilan menurut kamus bahasa Indonesia adalah bulir 

jagung yang sudah dipisahkan dari kulit yang melapisi buah jagung yang 

disebut dengan kelobot dan dari tongkolnya dengan cara teknik khusus 

tanpa mengiris daging jagung. Jagung pipilanadalah salah satu bahan 

pangan yang  tinggi kandungan karbohidratnya. Di Indonesia, kebutuhan 

akan jagung pipil sangatlah besar sehingga mencapai 10 juta ton/ tahun. 
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Melihat hal tersebut, pada akhirnya jagung pipilan telah dijadikan sebagai 

bahan baku utama (>50 persen) dalam rangka memproduksi pakan ternak 

oleh industri pakan ternak. 

Dalam perekonomian nasional, jagung ditempatkan sebagai 

kontributor terbesar kedua setelah padi dalam subsektor tanaman pangan 

yang berperan dalam kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Permintaan 

jagung di pasar domestik terus meningkat seiring dengan berkembangnya 

industri pakan dan pangan. Hal ini menuntut kontinuitas ketersediaan dan 

mutu produk yang memadai. Trend industri peternakan di Indonesia 

mempunyai peluang yang sangat besar dalam peningkatan terhadap 

jagung pipil yang pada gilirannya akan terjadi peningkatan terhadap 

peluang pasar yang besar  bagi komoditi jagung pipil. 

Komoditas jagung saat ini menjadi komoditas nasional yang cukup 

strategis. Jagung dominan digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. 

Tinggi rendahnya harga pakan ternak, akan sangat berpengaruh terhadap 

harga harga hasil ternak seperti daging dan telur. Kenaikan harga jagung, 

akan berdampak pada kenaikan harga pakan ternak, dan berakibat pada 

pada meningkatnya harga telur dan daging. 

Produksi jagung bersifat musiman dan rentan terhadap cekaman 

alam sehingga penawaran jagung sangat fluktuatif. Hal ini menyebabkan 

fluktuasi harga jagung ditingkat petani sangat tinggi dan tidak menentu. 

Artinya petani jagung selain menghadapi resiko produksi  juga mengalami 
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resiko harga yang tinggi. Hal ini bisa menyebabkan anjloknya pendapatan 

petani jagung.  

Ketersediaan pasar untuk menampung hasil produksi merupakan 

solusi penting untuk memperhatikan harga komoditi, dalam hal ini 

kebijakan pemerintah yang tidak hanya menjamin daya beli konsumen 

terutama terhadap jagung, tetapi juga hendaknya memperhatikan 

kesejahteraan petani melalui harga jagung pipilan yang ditetapkan.  Harga 

jagung pipilan kering tingkat petani saat ini di Sulawesi Selatan semakin 

baik dengan  harga mencapai Rp 4.000 per kilogram. Kondisi ini 

menyebabkan petani sangat termotivasi menanam jagung untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. 

Naiknya harga jagung di tingkat petani, memberikan dampak  

kesejahteraan  bagi petani jagung, akan tetapi dilain sisi akan 

menyebabkan peningkatan harga pokok produksi yang pada gilirannya 

berdampak kepada ribuan peternak mandiri.terhadap kenaikan tersebut. 

Para peternak mengeluhkan harga pakan jagung yang terus melambung 

tinggi. Mereka mengaku mengalami kerugian hingga Rp 6.000 per 

kilogram.  Harga jagung saat ini dengan kisaran Rp 5.800 sampai dengan 

Rp 6.200 per kilogram  Olehnya BULOG sebagai perwakilan pemerintah 

mendapat penugasan dalam menyediakan pasokan dan penyaluran 

jagung dengan perbedaan harganya,  peternak sasaran akan subsidi 

melalui pembiayaan oleh pemerintah.  Demi menjaga harga agar petani 

tetap tersenyum dan menyediakan bahan baku pada harga yang 
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sewajarnya bagi peternak ialah peran publik pemerintah, yang dalam 

pelaksanaannya dilakukan oleh Perum BULOG (Media Indonesia.com, 

2021). 

Pada saat ini harga jagung merangkak naik yang diprediksi mulai 

turun pada Oktober 2021 bersamaan dengan musim panen raya di dalam 

negeri. Meski demikian, turunnya harga jagung pada saat panen sangat 

tergantung kepada faktor cuaca yang akan dihadapi mendekati akhir 

tahun. di tingkat petani saat ini berkisar Rp 5.000 per kg untuk harga 

jagung pipil kering kadar air 15 persen, jauh di atas harga acuan 

pemerintah sebesar Rp 3.150 per kg.  Sementara di tingkat konsumen 

atau pengguna jagung yang digunakan sebagai pakan ternak, harga 

jagungnya berkisar di atas Rp 5.500 per kg. Hal itu berpengaruh pada 

meningginya harga pakan ternak unggas. Diakhir tahun 2021, terjadi 

permasalahan pada komoditi jagung, terutama persoalan harga yang saat 

ini menjadi mahal dan langka akibatnya produksi yang dihasilkan kurang 

optimal, diakibatkan musim hujan yang lebat dan berlangsung lama 

sehingga hasil penanaman jagung kurang berhasil.  Pengguna jagung 

terbesar di Indonesia adalah peternak dan pabrik pakan yang digunakan 

sebagai bahan pakan unggas.  

Berdasarkan data dan informasi Badan Ketahanan Pangan (2018), 

bahwa total penggunaan jagung di Indonesia sebanyak 15,58 juta ton dan 

sekitar 66,1 persen atau sekitar 10,3 juta ton adalah industri pakan dan 

peternak mandiri. Untuk Tahun 2019, keperluan jagung industri pakan 
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diperkirakan sebanyak 8,6 juta ton ditambah keperluan jagung peternak 

mandiri sebanyak 2,9 juta ton. Hal ini akan menjadi pengunkit bagi tumbuh 

kembangnya agribisnis jagung di Indonesia sebagai upaya untuk 

meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani sebagai motor 

penggerak dan pelaksana pembangunan di pedesaan. Akan tetapi 

persoalan pokok muncul, yaitu berfluktuasinya produksi jagung. hampir 75 

persen total produksi jagung berlangsung pada bulan Januari hingga 

Agustus, sedangkan keperluan akan industri pakan dan peternak mandiri 

relatif konstan sepanjang tahun.   

Berfluktuasinya produksi akan menimbulkan peluang terjadinya 

guncangan terhadap harga jagung domestik, Olehnya itu mesti 

pengelolaan dilakukan dengan baik. Salah satu upaya yang dilaksanakan 

dalam menjembatani kepentingan petani dan peternak terkait dengan 

harga jagung adalah Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Harga Acuan 

Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat 

Konsumen dimana telah ditetapkan harga acuan pembelian jagung di 

tingkat petani dengan kadar air 15 persen sebesar Rp 3.150/kg dan harga 

acuan penjualan di industri pengguna (sebagai pakan ternak) sebesar Rp 

4.000/kg. Oleh karena itu, Perum BULOG Diharapkan, menjadi jembatan 

kepentingan petani (produsen) dan peternak serta industri pakan sebagai 

pihak konsumen, sehingga harga jagung tetap normal pada saat panen 

raya.  
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Keikutsertaan aktif sangat dibutuhkan dari peternak dan industri 

pakan dalam menjaga stabilitas harga jagung dengan cara melakukan 

optimalisasi dalam penyerapan jagung baik dari para peternak mandiri 

maupun pabrik pakan.  Pemerintah hanya memfasilitasi dalam negosiasi 

antara petani, peternak dan feedmil, sehingga petani, peternak dan pihak 

feedmill mendapatkan harga yang saling menguntungkan semua pihak.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2021, komoditas Jagung  

menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan September 2021 yang 

mencapai 105,68 atau naik sebesar 0,96 persen (m to m). untuk itu 

diperlukan dukungan berbagai program pemerintah dalam menjaga 

stabilitas produksi dan pasar. Pulau Sulawesi dan Kalimantan adalah 2 

(dua) provinsi sentra yang menghasilkan produksi jagung dalam skala 

besar dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani di 

pedesaan.   Diharapkan segenap aspek pemerintahan pusat dan daerah, 

menjaga momentum seperti ini melalui dukungan terhadap para petani 

yang sedang berproduksi. Sebab hanya dengan cara itu sektor pertanian 

tetap tumbuh dan tangguh. 

c. Indeks Harga Benih (IHB) 

Benih menentukan keunggulan dari suatu komoditas. Benih yang 

unggul cenderung menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. 

Semakin unggul benih komoditas pertanian, semakin tinggi produksi 

pertanian yang akan dicapai. Benih adalah input pokok dari usaha 

pertanian, sehingga penyediaan dan penyaluran yang memenuhi syarat 
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enam tepat sangat ditentukan keberhasilan dari peningkatan produksi 

pertanian. Meskipun demikian saprodi lain juga mesti tersedia.  Jika benih 

berkualitas tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka produksi 

pertanian akan menurun. Olehnya itu, penyediaan benih dengan model  

enam tepat di tingkat petani mutlak diperlukan.  

Hasil penelitian dilakukan oleh Riefqi et al. (2017) menyatakan 

bahwa penggunaan benih bersubsidi bersertifikat akan mampu menaikkan 

produktivitas padi dari rata-rata 5,91 ton/ha (tidak bersertifikat) menjadi 

rata-rata 7,32 ton/ha, atau terjadi peningkatan rata-rata 23,74%.  Hal ini 

menunjukkan bahwa benih adalah input pokok dari usaha pertanian, yang 

sangat urgent dalam keberhasilan pertanian selain pupuk, terutama 

tersedianya pangan bagi masyarakat Indonesia. Olehnya itu, penyediaan, 

penyaluran, dan keterjangkauannya pangan ditentukan oleh keberhasilan 

dalam menghasilkan produk pertanian. 

Benih adalah salah satu komponen pembentuk HPP (harga pokok 

produksi) gabah. Apabila harga benih bisa ditekan sedangkan harga jual 

gabah cukup baik, petani bisa menikmati hasil yang lebih besar.  Hal ini 

selain bisa menekan harga jual, ketersediaan benih juga terjamin. Untuk 

itu, pemerintah perlu memperbanyak jumlah petani penangkar benih. 

Penyaluran benih sebaiknya mengikuti pola distribusi pupuk melalui 

kelompok tani yang jumlahnya sesuai dengan rencana definitif kebutuhan 

kelompok (Kompas.com, 2009). 
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Harga benih merupakan indikator variabel yang termasuk 

kedalamnya adalah indeks harga yang dibayar (ib) oleh petani.  Jika harga 

benih semakin tinggi yang dibeli oleh petani dalam melaksanakan 

bercocok tanam maka semakin tinggi jumlah pengeluaran oleh petani. 

Sehingga pendapatan yang di terima oleh petani akan berkurang. 

Sebaliknya, jika harga benih padi semakin rendah dibeli oleh petani maka 

semakin rendah yang dikeluarkan oleh petani. Sehingga petani bisa 

menikmati hasil produksinya dalam kebutuhan rumah tangga atau dengan 

kata lain biaya produksi semakin banyak. 

Harga Benih (HB) ialah seluruh biaya yang ditimbulkan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung mulai dari proses produksi sampai 

dengan benih siap untuk dijual sampai ke kelompok tani, termasuk profit 

dan ongkos angkut.  Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah besaran 

maksimal harga benih yang dibeli di tingkat kelompok tani (Kementan RI, 

2017). 

 Perumusan harga benih dianalisis berdasarkan hasil survei pada 

berbagai pelaku perbenihan di beberapa provinsi ditambah dengan data 

dari Harga konsumsi BPS dan Ditjen P2HP Kementerian Pertanian serta 

Perkembangan harga benih subsidi, BLBU dan CBN tahun 2008-2012. 

Komponen-komponen penyusun harga benih yang meliputi: (1) biaya 

langsung dan biaya tidak langsung (disebut HPP), (2) profit margin, dan 

(3) biaya distribusi.  
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Hasil pendataan usaha tani oleh Badan Pusat Statistik 

menunjukkan kenyataan bahwa petani padi, jagung dan kedelai, 

mengeluhkan harga benih unggul yang mahal. Benih yang mahal 

merupakan kenyataan yang disebut persepsi petani yang didapat dari 

analisis melalui diskusi terfokus dan wawancara mendalam dengan petani 

dan atau kelompok tani. Harga benih unggul yang mahal kebanyakan 

dikeluhkan oleh petani padi (58 persen), petani kedelai (89 persen) dan 

petani jagung (80 persen). Adanya kondisi tersebut, pemerintah perlu 

menekan harga jual benih unggul (Kompas.com, 2009). 

Berdasarkan situs gdmagri.com, harga benih unggul padi inbrida 

saat ini tahun 2021 sekitar  Rp 55.000 – Rp 75.000 per kilogram. Benih 

padi jenis hibrida jauh lebih mahal yakni dapat mencapai Rp 80.000-      

Rp 150.000 per kilogram. Sedangkan harga bibit Jagung Bisi 2 Rp  55.000 

per kg, Bisi 18 Rp 75.000 per kg,  Hibrida Rp 75.000 – Rp 152.000 per kg, 

Paragon   Rp  90.000 per kg, Pioneer 32 Rp 100.000 per kg, Bonanza F1 

Rp 200.000 per kg. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk tersedianya 

benih varietas unggul bersertifikat dan memudahkan beban petani 

didalam melakukan pembelian benih tanaman pangan, Pemerintah 

memberi perhatian dengan alokasi anggaran subsidi benih untuk jenis  

padi hibrida, inbrida, dan benih kedelai.  Demikian juga usaha yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam menekan harga adalah melakukan 

pertemuan antara petani jagung dan peternak melalui melakukan 
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kerjasama, yang saling memberi keuntungan, Sehingga kedua pihak 

dapat menerima keuntungan masing-masing artinya satu tetap dalam  

menanam jagung dan satu tetap melakukan peningkatan populasi ternak. 

Masalah yang biasa  dihadapi oleh petani adalah ketika mau melakukan 

penananam, sukar dalam memperoleh benih, ketika akan melakukan 

pemupukan sulit mendapatkan pupuk dan ketika waktu panen raya tiba 

harga menjadi anjolk. Oleh karena itu, masalah klasik ini mesti segera  

diselesaikan oleh pemerintah.  

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Petani Produsen Benih 

Padi Berbasis Korporasi Petani menjadi jawaban dari Kementerian 

Pertanian yang mempunyai tujuan dalam peningkatkan kemampuan 

petani mendapatkan hasil benih berkualitas mulai hulu sampai hilir guna 

memberi dukungan kepada perbenihan nasional baik secara mandiri, 

sustainable serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

Program ini merupakan karya nyata yang memberikan hasil melalui 

meningkatnya mutu hasil pertanian dan sudah barang tentu adalah 

kesejahteraan petani karena posisi petani akan semakin kuat, dimana 

terdapat kepastian akan pasar serta jaminan harga.  Mitra daripada petani 

dapat langsung membeli hasil panen calon benih, Selanjutnya hasil benih 

tersebut nantinya diperuntukkan bagi mememnuhi program benih insitu 

secara mandiri. Kesukaran dan terlambatnya pemenuhan benih ditingkat 

petani dapat diatasi sehingga ketersediaan benih secara 6 (enam) tepat, 
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dapat dijamin, suatu kebanggan tersediri, petani dapat menggunakan 

benih hasil produksi sendiri. 

Secara umum benih padi hibrida enggan digunakan oleh petani. 

Dimana alasan utamanya adalah terkait dengan harga.  Benih inbrida  

lebih murah dibanding dengan benih hibrida.  Akan tetapi dalam 

penggunaan benih padi hibrida justru lebih menguntungkan. Banyak 

keunggulan yang diperoleh, Selain produksi gabah yang dapat 

meningkatkan lebih tinggi sebanyak 25-30 persen, ketahanan lebih kuat 

akan serangan hama penyakit dibandingkan padi inbrida. Jumlah produksi  

padi inbrida rata-rata mendapatkan 8-10 ton/ha, sedangkan padi hibrida 

produksinya 12 ton/ha atau lebih. Jika terjadi peningkatan hasil produksi 

padi, maka profit yang didapatkan oleh petani juga akan turut meningkat. 

Hal ini sudah barang tentua akan memberi keuntungan bagi petaniyang 

disertai dengan waktu panen dan biaya produksi yang sama, dapat 

memberi keuntungan sehingga 30 persen.  

Keperluan benih padi hibrida agak kurang dibandingkan benih padi 

inbrida. Metode penanaman bibit padi hibrida hanya membutuhkan satu 

bibit padi per lubang tanam. Sedangkan bibit padi inbrida membutuhkan 

2–3 bibit per lubang tanamnya. Jika keperluan padi inbrida 25 kg/ha, maka 

keperluan akan benih padi hibrida sekitar 15 kg/ha.  Secara teori mungkin 

lebih mahal, pada modal awal disaat melakukan pembelian benih padi 

hibrida,akan tapi dari segi produktivitasnya, jauh lebih tinggi. Jika rata-rata 

dikalikan dengan harga beras yang sama, maka akan mendapatkan 
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keuntungan jika kita menanam padi hibrida. Oleh karena itu, perlu peran 

Penyuluh lapangan sebagai pendamping sekaligus pembimbing sangat 

dibutuhkan dalam memberi pencerahan terhadap petani. Selain 

penyuluhan yang sustainable, ketersediaan benih padi hibrida yang sesuai 

dengan spesifik lokasi akan sangat membantu petani dalam mengenal 

padi hibrida (Tabloid Sinar Tani, 2020). 

d. Indeks Harga Pupuk dan Pestisida (IHPP) 

Indeks Harga pupuk dan pestisida adalah salah satu indicator 

variabel  dari indeks harga yang dibayar (Ib) oleh petani  dalam melakukan 

produksi. Ongkos produksi adalah  seluruh biaya pengeluaran yang 

dibutuhkan dalam memperoleh masukan berupa input produksi yang 

diperlukan oleh produsen. Biaya pengeluaran dari petani untuk 

mendapatkan keuntungan usaha taninya dinamakan biaya usaha tani, 

seperti ongkos pupuk, bibit, pestisida,  transport, upah buruh tani dan lain-

lain (Abdul Rahim dan Hastuti, 2007). jika biaya usaha tani tersebut 

semakin meningkat maka jumlah keuntungan yang diperoleeh akan 

semakin menurun.  

  Ongkos produksi di usahakan dapat seminimal mungkin, akan 

tetapi mesti di pahami secara terintegrasi dengan hasil produksi. Apabila 

produksi membicarakan terkait fisik kegunaan faktor produksi, ongkos 

untuk mengukur dengan cara nilai uang. Hal ini di nyatakan bahwa rasio 

antara jumlah yang dihasilkan oleh produksi harus melampaui dari biaya 

yang di keluarkan dan sejauhmana dalam rasio perbandingan. Biaya 
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dapat ditekan seminimal mungkin. Peningkatan biaya yang  dikeluarkan 

tidak selalu baik, asalkan meningkatnya biaya tersebut dapat memberi 

dampak bagi meningkatnya produksi yang lebih besar. Biaya produksi 

terdiri dari berbagai macam namun mempunyai tujuan yang sama, yakni 

sebagai usaha dalam peningkatan jumlahl produksi usahatani.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017) menunjukkan 

bahwa tingginya produksi dan produktivitas usahatani padi sawah yang 

menjadi penyebabnya adalah adanya faktor produksi yang sudah di 

laksanakan oleh petani dalam mengelola usahatani. Dengan demikian 

meningginya produksi dan produktivitas tidak mesti pendapatan dari 

petani akan meninggi  yang disebabkan adanya pengaruh faktor harga 

saprodi yang salah satunya ialah harga pupuk dan pestisida. 

Pupuk adalah salah satu input penting dalam usaha pertanian yang 

harus dipenuhi kebutuhannya untuk menjamin produksi yang baik. Harga 

yang dibayar petani untuk mendapatkan pupuk bersama dengan harga 

input lainnya mempengaruhi pendapatan yang akan diperoleh petani dari 

penjualan produksi usaha taninya.  

Selain pupuk, pestisida juga merupakan salah satu input  yang 

dibayar petani dalam melakukan usaha taninya.  Adanya serangan hama 

dan penyakit pada tanaman merupakan salah satu penyebab turunnya 

produksi tanaman. Produksi yang diharapkan tidak tercapai secara optimal 

jika pada pertumbuhan tanaman terdapat serangan hama dan penyakit. 

Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya penggunaan 
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pestisida dalam usaha tani petani tanaman pangan dengan harapan 

bahwa pemakaian pestisida bisa mengurangi semaksimal mungkin 

kehilangan hasil akibat serangan Organisasi pengganggu tanaman (OPT).  

Dilema yang dihadapi dalam menangani masalah produksi 

pertanian, khususnya pangan, adalah apabila kegiatan tetap dilaksanakan 

tanpa penggunaan pestisida maka sulit diperoleh produksi pertanian yang 

memadai. Namun, di lain pihak dengan penggunaan pestisida yang 

kurang bijaksana (khususnya yang bersifat sintetis) sering merugikan 

lingkungan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa petani sampai 

saat ini masih belum dapat melepaskan diri dari pestisida dalam kegiatan 

bertaninya. Pestisida masih diperlukan dan masih merupakan mitra kerja 

bagi petani, walaupun harganya relatif mahal. 

Secara luasan pestisida dimaknakan sebagai suatu unsur yang 

bisa bersifat racun dalam menghambat pertumbuhan atau perkembangan, 

perkembangbiakan, tingkah laku, kesehatan, penghambat makanan, 

dapat mempengaruhi hormon, menyebabkan mandul, sebagai pemikat, 

penolak, dapat mengendalikan perkembangan atau pertumbuhan dari 

hama/penyakit dan gulma. Jumlah kehilangan hasil akibat Organisme 

Pengganggu Tanaman (OPT) pada saat pra panen diduga sebesar           

30-35 persen, sedangkan pada pasca panen diduga sebesar                    

10-20 persen. Dengan demikian, jumlah kehilangan hasil keseluruhan 

yang diakibatkan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ini bisa 
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mencapai 40-55 persen. Di beberapa kondisi, Organisme Pengganggu 

Tanaman (OPT) bisa menjadi penyebab dari gagal panen. 

Petani tanaman pangan sangat dipengaruhi oleh perubahan harga 

pupuk dan pestisida, yang merupakan input produksi penting dalam usaha 

tani padi. Kenaikan/penurunan harga pupuk dan pestisida akan 

berpengaruh baik pada Indeks harga yang diterima petani (IT) maupun 

pada harga yang dibayar petani (IB). Jika dicermati, NTP (kesejahteraan) 

petani sangat sensitif terhadap perubahan harga pupuk dan pestisida. 

Masalah pupuk sebenarnya cuma pada ada tidaknya jaminan 

ketersediaan. Pupuk menjadi mahal lebih disebabkan oleh kelangkaan 

akibat penyaluran yang terganggu. 

Kenaikan harga pupuk dapat mempengaruhi petani dalam 

penggunaan jumlah pupuk sesuai dengan rekomendasi. Jika harga pupuk 

naik dan terjadi kelangkaan, petani terpaksa mengurangi pemakaian 

sesuai yang direkomendasikan. Hal ini dapat berakibat pada penurunan 

produksi yang selanjutnya dapat menurunkan pendapatannya. Akibat 

lanjutannya bisa lebih buruk, jika karena penurunan produksi 

mengakibatkan stok beras nasional kekurangan. Jika kemudian kebijakan 

impor beras yang ditempuh pemerintah, maka petani padi dapat 

mengalami kerugian, jika harga beras impor akan lebih murah dari harga 

beras dalam negeri dan bahkan tidak hanya sebagai stok BULOG tetapi 

juga masuk ke pasar bebas (Ahmad Helmi, 2006).  
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Pemecahan dari  berbagai permasalahan dampak  naiknya harga 

pupuk dan pestisida tersebut, maka pemerintah bersama masyarakat 

petani harus mampu melakukan inovasi-inovasi baru dengan berbagai 

alternatif tanpa melupakan kepedulian terhadap lingkungan dan yang lebih 

utama adalah keberpihakan kepada petani. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Keukama, M.F., dkk (2017) menunjukkan bahwa apabila petani mau 

meningkatkan pendapatan usaha taninya sepatutnya biaya dapat ditekan 

seminimal mungkin biaya usaha taninya seminimal mungkin sambil kita 

melakukan usaha dalam peniingkatan hasil produksi usaha taninya. 

Pemakaian pupuk seefisien mungkin adalah merupakan suatu 

inovasi baru dapat memberikan dan menjanjikan keuntungan, oleh karena 

itu dalam mendorong petani dalam upaya melakukan pembiayaan input 

usahataninya sendiri (Dillon dan Hardaker, 1980). Motivasi adalah salah 

satu unsur atau aspek yang penting sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan daya saing komoditas pertanian pada kondisi pasar produk 

yang juga semakin efisien (Hadi dkk., 1997). Selain itu juga pemerintah 

memberikan permodalan kepada petani yang lemah dalam bentuk subsidi 

pupuk.  

Hasil penelitian Rizieq (2010), menyatakan bahwa kebijaksanaan 

subsidi pupuk tidak hanya kesejahteraan petani ditingkatkan, akan tetapi 

juga secara umum peningkatan kesejahteraan konsumen.  Kebijaksanaan 

subsidi akan menyebabkan turunnya harga pupuk lebih besar dibanding 
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turunnya harga produk pertanian sehingga dapat meningkatkan nilai tukar 

petani.  

Upaya antisipasi kenaikan harga pestisida dimana kondisi petani 

yang memiliki modal terbatas untuk membeli pestisida sintetis maka salah 

satu alternatif pengendalian hama penyakit yang murah, praktis, dan 

relatif aman terhadap lingkungan yang sangat diperlukan oleh negara 

berkembang seperti Indonesia yaitu pestisida nabati yang ramah 

lingkungan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Munizar dan Tangakesalu 

(2019) mengungkapkan bahwa meningginya jumlah produksi yang 

diperoleh oleh petani di usahataninya,  dengan luasan lahan yang dimiliki, 

tidak dapat menjamin petani akan mendapatkan hasil pendapatan yang 

tinggi. Semua ini tergantung pada harga jual yang diterima (it) oleh petani 

dan biaya-biaya yang sudah di keluarkan dalam usaha taninya.  Besaran 

profit yang diperoleh oleh petani tidak terlepas dari kurangnya ongkos 

pupuk, ongkos benih dan ongkos pestisida yang dibiayai. Pemberian 

bantuan oleh pemerintah dalam bentuk biaya benih dan pupuk khususnya 

pupuk urea adalah pupuk bersubsidi dengan harga jual sebesar             

Rp 105.000/sak nya bias memberi pengalihan biaya produksi ke saprodi 

lainnya sehingga dapat memberi produksi usaha tani secara optimal. 

Selanjutnya dikemukakan bahwa, harga pupuk yang diambil sebagai 

variabel dalam pendekatan adalah harga pupuk urea dan pupuk NPK 

phonska , yang mana kedua pupuk ini akan mewakili trend harga pupuk 
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yang mempengaruhi biaya input produksi pertanian. Dengan demikian 

maka pupuk urea adalah salah satu jenis pupuk yang sangat banyak 

dipergunakan oleh petani padi dengan harga pupuk berkisar                     

Rp 105.000/zak dengan jumlah petani yang pemakaian rata-rata 

sebanyak 6 zak untuk satu kali musim tanam. Keperluan akan unsur hara 

ini yang banyak petani menggunakan pupuk urea.  

Menurut Rusli Burhansyah, 2011 dalam penelitiannya yang berjudul 

Nilai Tukar Petani Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Sentra 

Produksi Jagung Kalimantan Barat,   dibandingkan dengan pupuk lain (SP 

36 dan KCl) penggunaan pupuk Urea pengaruhnya paling besar terhadap 

nilai tukar terhadap satuannya relatif paling murah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengaruhya terhadap nilai tukar itu lebih 

disebabkan oleh volume penggunaannya. Urea adalah salah satu pupuk 

yang digunakan petani dalam jumlah yang banyak dalam tiap hektarnya. 

Dalam penelitian Triadati, dkk (2012) mengemukakan bahwa pupuk 

urea telah menjadi keperluan pokok petani padi disebabkan karena 

pemakaian urea lebih berdampak langsung terhadap meningkatnya 

produksi padi. Olehnya penyediaan pupuk subsidi urea di petani sangatlah 

penting, hal ini dapat dilihat dari kenaikan harga dari  pupuk urea, maka 

dengan demikian akan berimplikasi bagi turunya tingkat pendapatan 

usaha tani padi. 

Menurut Mollah et.al. (2006) perlakuan pupuk lengkap (N, P,dan K) 

memberikan hasil yang lebih tinggi untuk pertumbuhan. Selanjutnya 
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Tandisau et al. (2005) mengemukakan bahwa pemupukan yang tidak 

lengkap pada tanaman padi dan jagung akan menyebabkan kualitas 

pertumbuhan berkurang, dan menurunkan hasil  ± 30 persen. 

e. Indeks Harga Komsumsi RT (IHKO) 

Secara umum Indeks harga komsumsi rumah tangga dibedakan 

menjadi dua kompoenen yaitu keperluan akan pokok (primer) dan 

keperluan akan penunjang (sekunder). Keperluan primer terdiri dari 

sandang, pangan, dan perumahan, manakala keperluan sekunder terdiri 

komponen keperluan yang tidak selalu menuntut keperluaan.  Keadaan 

sebagian besar rumah tangga memiliki perilaku konsumsi yang berbeda–

beda meliputi apa  saja yang dikonsumsinya. Hal ini sangatlah wajar bila 

rumah tangga yang mempunyai tingkat pendapatan yang besar dapat 

mengkonsumsi lebih banyak dibanding yang berpendapatan rendah 

(Pracoyo, 2005).  

Dengan keadaan pendapatan yang terbatas, masyarakat 

diharapkan lebih dulu mementingkan keperluan konsumsi pangan, seiring 

dengan tingginya pendapatan, maka prosentase pendapatan  akan turun 

yang dikeluakan untuk pangan. Oleh karena itu, jumlah besaran 

pendapatan yang telah diprediksi dengan jumlah total pengeluaran yang 

dikeluarkan dalam pangan suatu rumah tangga yang selanjutnya  

diperuntukkan sebagai petunjuk derajat kesejahteraan rumah tangga 

tersebut. Jika pangsa pengeluaran pangan semakin tinggi, maka 

kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan semakin berkurang. 
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Sebaliknya pangsa pengeluaran pangan semakin kecil, maka rumah 

tangga semakin tinggi  tingkat sejahteranya (Purwantini dan Ariani, 2008). 

Menurut Hardjana (1994) dalam Subarna (2012), kesejahteraan 

masyarakat diantaranya ditentukan oleh tingkat kemiskinan yang 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan pola penggunaannya, yang 

berhubungan dengan tingkat pendapatan pola konsumsi pangan dan non-

pangan (Arifin dan Simatupang, 1988). Masyarakat berpendapatan rendah 

akan mengalokasikan pendapatannya sebagian besar untuk memenuhi 

kebutuhan bahan pangan dibandingkan bahan non-pangan, semakin 

tinggi pengeluaran non-makanan mengindikasikan adanya perbaikan 

kesejahteraan penduduk. 

Besar kecilnya proporsi pendapatan rumah tangga petani dari 

sektor pertanian akan mempengaruhi besar kecilnya kekuatan nilai tukar 

pertanian bagi petani yang berkaitan erat dengan peran pertanian dalam 

pemenuhan kebutuhan rumahtangga petani.  

Keperluan hidup bagi keluarga petani tidak hanya pada keperluan 

akan pangan akan tetapi lebih pada keperluan non pangan seperti 

keperluan akan listrik dan air, pulsa untuk komunikasi, keperluan untuk 

sosialisasi dalam rangka sumbangan untuk pernikahan, kelahiran bayi, 

khitanan, dan kematian, serta pembayaran arisan, biaya pendidikan anak, 

biaya untuk kesehatan. Jika keperluan non pangan semakin meninggi 

maka jumlah pengeluaran juga akan meninggi, maka dengan demikian 

Nilai Tukar Petani (NTP) akan semakin menurun. Biaya keperluan 
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komsumsi non pangan RT mempunyai peran penting terhadap total 

pengeluaran petani. 

Menurut Sediaoetama (1985) bahwa, tingkat ekonomi suatu 

masyarakat semakin rendah, maka persentasi energi semakin tinggi yang 

diperoleh dari karbohidrat atau beras. Komponen energi dari karbohidrat 

ini merupakan sumber energy yang paling murah harganya. Lebih lanjut 

dinyatakan bahwa, komponen masyarakat yang banyak mengalami 

kemajuan berada pada sektor ekonomi, hal ini menunjukkan kenyataan 

terjadinya pergeseran sumber energi dari karbohidrat kearah protein atau 

lemak. Dilain pihak,  semakin meningkatnya pola konsumsi terhadap 

bahan non pangan, sehingga akibatknya penyediaan dana hanya cukup 

memenuhi kemauan maupun keperluan dalam mengkonsumsi barang dan 

jasa. 

Menurut Sadono Sukirno (1984), bahwa tingkat pendapatan yang 

paling dibawah bagi pengeluaran oleh seorang atau seseorang atau 

rumah tangga cenderung lebih tinggi dari pendapatannya. Sedangkan jika 

keadaan tingkatan yang cukup meninggi, maka tingkat konsumsi 

seseorang atau rumah tangga akan sama besarnya dengan jumlah 

pendapatan yang diterima. Jika pendapatan seseorang lebih tinggi atau 

rumah tangga mencapai tingkat diatas, maka seseorang atau rumah 

tangga tidak dapat menggunakan semua nilai pendapatan yang biasa 

pakai untuk dibelanjakan, melainkan sebahagian adalah tabungan.  
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Salah satu faktor utama yang menjadi fakto penentu konsumsi 

seseorang atau rumah tangga dengan barang atau jasa ialah tingkat 

pendapatan seseorang atau rumah tangga tersebut. Tingkat pendapatan 

seseorang dapat berpengaruh positif, jika pendapatan konsumen 

mengalami kenaikan maka jumlah pengeluaran konsumsi akan mengalami 

peningkatan demikian pula sebaliknya. Keadaan ini terkhusus bagi barang 

dengan kondisi normal atau barang yang keadaanya mengikuti hukum 

permintaan dan penawaran. Tingkat harga barang dan jasa di pasaran 

akan menjadi penentu terhadap pengeluaran konsumsi seseorang atau 

rumah tangga. Sejalan dengan hal terkait pendapatan nyata yang diterima 

oleh konsumen. Secara nominal, tingkat pendapatan konsumen akan 

sama setiap kurun waktunya akan tetapi jika harga mengalami kenaikan 

dari masa ke masa, maka hal ini akan mengakibatkan menurunnya daya 

beli seseorang atau rumah tangga. Dengan kata lain, tingkat harga 

berhubungan negatif dengan pengeluaran konsumsi. Apabila harga 

mengalami kenaikan, maka pengeluaran konsumsi akan mengalami 

penurunan, begitu pula sebaliknya.    

 Pola pengeluaran konsumsi mengindetifikasikan komposisi dan 

proporsi pendapatan dengan alokasi untuk pengeluaran konsumsi baik 

untuk pangan maupun non pangan.  Pengeluaran pada konsumsi yang 

dilaksanakan oleh rumah tangga antara lain (1) pengeluaran dalam 

rangka konsumsi bahan makanan dan (2) pengeluaran dalam rangka 

konsumsi bukan makanan. Dengan melihat keadaan proporsi pengeluaran 
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konsumsi makanan dan bukan makanan tersebut akan secara tidak 

laangsung kita dapat mengetahui apakah kesejahteraan meningkat 

ataupun sebaliknya. Kesejahteraan seseorang atau rumah tangga 

maupun masyarakat dapat disebut terjadi peningkatan jika prosentase 

pengeluaran pada konsumsi makanan semakin terjadi peningkatan 

dibandingkan dengan total pengeluaran, demikian pula sebaliknya. 

Prosentase pengeluaran konsumsi penduduk terutama makanan pada 

negara-negara maju jumlah total pengeluarannya berada di bawah         

50 persen. Sedangkan persentase pengeluaran konsumsi penduduk 

terutama makanan pada negara sedang berkembang justru sebaliknya 

yaitu prosentase pengeluaran konsumsi penduduk pada makanan jauh 

lebih besar dari prosentase pengeluaran non makanan. 

Menurut Pakpahan dan Hartati (1990),  bahwa di Afrika dan Jepang 

prosentasenya relatif sangat kecil pengeluaran pada sektor makanan yaitu 

masing-masing sebesar 17,96 persen dan 32,26 persen pada tahun 1976. 

Disamping itu meningginya prosentase pada makanan di negara-negara 

berkembang erat kaitannya dengan proses penyempurnaan pendapatan 

yang sangat dirasakan masyarakat. Untuk meningkatkan keperluan akan 

gizi penduduk di negara berkembang adalah melalui cara penambahan 

pengeluaran konsumsi makanan, sementara pada keperluan diluar 

makanan, masih akan dipenuhi sesudah pengeluaran konsumsi makanan 

dapat terealisasi. Di Indonesia keadaan pengeluaran dalam konsumsi 

makanan masih menjadi bagian yang besar dan sangat penting bagi 
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sebagian besar penduduk. Hal ini meperlihatkan bahwa masih besarnya 

pangsa pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran yaitu 

sekitar 67,2 persen untuk rata-rata rumah tangga di daerah pedesaan dan 

53,35 persen untuk daerah perkotaan pada tahun 1987 . 

Makanan adalah suatu keperluan hidup manusia untuk tetap hidup 

yang sebesar apapun tingkat pendapatan seseorang, maka ia senantiasa 

berusaha terus untuk memeperoleh makanan yang sesuai kebutuhannya . 

Seseorang atau suatu rumah tangga secara terus-menerus akan 

melakukan penambahan konsumsi makanan seiiring dengan 

bertambahnya tingkat pendapatan, akan tetapi sampai dalam batas 

tertentu tidak lagi akan menjadi penyebab bertambahnya jumlah makanan 

yang dimakan, karenanya untuk kebutuhan manusia akan bahan 

makanan pada intinya selalu mempunyai titik jenuh. Apabila jumlah 

kebutuhan dari seseorang sudah terpenuhi maka secara umum ia akan 

melakukan kepentingan secara kualitas atau dengan kata lain akan 

beralih melakukan pemenuhan keperluan non makanan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan ada kecenderungan, bahwa semakin berkurang 

prosentase pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. 

Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) terdiri dari : 

a. Indeks yang pengelompokannya adalah  bahan makanan   

b. Indeks yang pengelompokannya adalah makanan jadi, minuman, 

rokok dan tembakau 

c. Indeks yang pengelompokannya adalah perumahan 
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d. Indeks yang pengelompokannya adalah sandang  

e. Indeks yang pengelompokannya adalah kesehatan  

f. Indeks yang pengelompokannya adalah pendidikan, rekreasi dan olah 

raga 

g. Indeks yang pengelompokannya adalah transportasi dan komunikasi  

h. Indeks yang pengelompokannya adalah pengeluaran lainnya  

Kenyataan yang terjadi bahwa terdapat pengaruh jumlah anggota 

rumah tangga terhadap pengeluaran konsumsi non pangan rumah tangga 

di Kota Medan terutama Suku Batak mempunyai nilai signifikasi sebesar 

0.017, artinya jika jumlah anggota rumah tangga menjadi banyak maka 

terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi non pangan.  

Dalam teori Konsumsi menurut Modigliani bahwa Jumlah besaran 

konsumsi, tidak mesti bergantung pada tingkat pendapatan, akan tetapi 

dapat berdasar pada jumlah kekayaan yang dimiliki, yang diperoleh  dapat 

dihasilkan melalui investasi, penyisihan pendapatan, tabungan, warisan, 

dan lain sebagainya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azam Niazi, dkk (2010), 

menunjukkan bahwa di Negara Pakistan, terjadi kenaikan harga produsen 

dan harga yang dibayar (iT) oleh petani untuk konsumsi serta Indeks 

Harga Konsumen (IHK) pedesaan yang terus naik akan mengakibatkan 

nilai tukar terjadi penurunan dan kemampuan beli petani malah akan 

memburuk. Perbandingan harga yang diterima oleh petani dengan harga 
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input pertanian (seperti pupuk, pestisida,  benih, dan minyak diesel) 

memperlihatkan peluang keuntungan (profitabilitas) bagi petani. 

Pelemahan NTP sub-sektor tanaman pangan ini disebabkan:  

1. Laju pertumbuhan indeks konsumsi yang melampui laju pertumbuhan 

hasil produksi. 

2. Laju pertumbuhan indeks biaya produksi melampui laju pertumbuhan 

hasil produksi. 

f. Upah Buruh Tani (UB) 

Upah senantiasa merupakan hal yang vital di dalam setiap 

pembahasan mengenai masalah ketenagakerjaan (Kusumawati, 2012). 

Setiap orang bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan upah yang akan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, upah adalah hak pekerja/buruh 

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan. 

Biaya tenaga kerja yang dimaksud adalah jumlah biaya yang 

dibutuhkan untuk mengarap usaha tani padi dan jagung antara lain 

meliputi biaya tenaga kerja untuk membajak, menanam, merawat dan 

memanen. Satuan yang digunakan untuk mengukur adalah besarnya 
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rupiah yang digunakan untuk membayar tenaga kerja dalam mengarap 

lahan sawah usaha tani padi dan jagung. 

Semakin tinggi upah buruh tani berarti semakin besar biaya yang 

harus dibayarkan petani di sub sektor tanaman pangan untuk membayar 

buruh demi kelangsungan   usahanya. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat  Soekartawi (1995) bahwa dalam struktur biaya usaha tani salah 

satu biaya yang dikeluarkan petani adalah upah tenaga kerja yang 

merupakan biaya variabel. Biaya tersebut akan meningkat seiring target 

petani untuk meningkatkan produksi. Ketika biaya input bertambah dan 

target produksi tercapai maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah, 

tetapi jika biaya input bertambah namun target produksi tidak tercapai 

atau produksi tidak bertambah atau maka akan merugikan petani karena 

pengeluarannya lebih besar dari pendapatan sehingga akan menurunkan 

tingkat kesejahteraan petani atau nilai tukar petani. 

g. Inflasi (IFS) 

Variabel atau indicator lain yang berpengaruh nyata terhadap 

pergerakan Nilai Tanaman pangan (NTP) adalah inflasi .Inflasi merupakan 

salah satu faktor penyebab naiknya harga komoditas pangan. Inflasi 

komoditas pangan biasa terjadi akibat kelangkaan, yang diakibatkan oleh 

turunnya tingkatan produksi pangan, sehingga pasokan menjadi langka 

dan harga menjadi meninggi yang berdampak pada peningkatan 

permintaan dari masyarakat. Kelangkaan ini menyebabkan pemerintah 

menempuh jalur impor pangan. Selanjutnya untuk naiknya harga 
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komoditas pangan bukan hanya disebabkan karena kekurangan stok, 

akan tetapi biasa dipengaruhi oleh kurang baiknya akses pangan, Hal ini 

disebabkan karena banyak ditemukan mafia komoditas pangan yang 

menimbung bahan baku sehingga menimbulkan praduga pasokan pangan 

langka berpengaruh pada inflasi (Damanik, 2016). 

Inflasi merupakan kondisi dimana harga barang terjadi kenaikan 

secara terus-menerus atau melemahnya nilai tukar uang. Menurut Sukirno 

(2004: 27), inflasi merupakan secara umum naiknya harga yang berlaku 

pada suatu perekonomian dari suatu waktu ke waktu lainnya, sedangkan 

tingkat inflasi adalah persentasi naiknya harga pada suatu tahun tertentu 

berbanding dengan tahun sebelumnya. 

Menurut BPS (2016), bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari 

rasio antara indeks harga yang diterima (It)  oleh petani dengan Indeks 

harga yang dibayar (Ib) oleh petani.  Berdasarkan data Indeks harga yang 

diterima (it) oleh petani dapat digambarkan melalui kejadian perubahan 

harga barang yang diperoleh oleh petani, indeks ini dapat menjadi acuan 

sebagai data didalam melakukan perhitungan pendapatan disektor 

pertanian. Sedangkan dari Indeks harga yang dibayarkan (ib) oleh petani 

dengan demikian maka terjadi perubahan harga barang terutama yang 

dikonsumsi oleh petani dan terjadinya perubahan harga barang yang 

dibutuhkan dalam memproduksi hasil pertanian.  Oleh karenanya kedua 

perubahan harga ini menjadi penyebab terjadinya inflasi.   
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Teori Makro Ekonomi menurut buku pengantar ekonomi 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu 

perubahan prosentase terhadap semua tingkatan harga. Menurut Norton 

et al (2006) korelasi antara inflasi dengan bidang pertanian adalah adanya 

kebijakan moneter didalam pengendalian tingkat inflasi akan 

mengakibatkan peningkatan pembangunan di bidang pertanian. Jika 

tingkat inflasi menurun dapat mengakibatkan biaya atau ongkos dalam 

pembelian barang produksi pertanian dapat dijangkau sehingga terjadi 

peningkatan pendapatan petani. Apabila harga produksi meninggi lebih 

besar daripada peningkatan harga barang konsumsi atau dengan kata lain 

indeks harga yang diterima (it) oleh petani lebih besar daripada indeks 

harga yang harus dibayarkan (ib) oleh petani maka petani akan 

mengalami surplus atau terjadi peningkatan kesejahteraan petani (Amalia, 

2017).   

Inflasi dapat juga dikatakan sebagai suatu kenaikan harga yang 

terjadi secara umum dan terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Ini 

menandakan bahwa kenaikan akan harga barang secara bersamaan tidak 

terjadi, akan tetapi bila terdapat kenaikan harga barang umum secara 

terus-menerus dalam suatu kurun waktu tertentu (Mankiw, 2012). Oleh 

karenanya inflasi akan terjadi jika jumlah peningkatan terhadap suatu 

barang mengakibatkan peningkatan terhadap sebahagian besar harga 

barang yang lain. Contohnya peningkatan harga  terkait bahan bakar 

umum akan berpengaruh secara posistif  terhadap harga makanan, harga 
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transportasi, dan harga keperluan pokok. Oleh sebab itu mengingat 

pengertian diatas maka terdapat tiga hal  yang mengakibatkan terjadinya 

inflasi yakni :   

1. Bersifat umum, yakni keadaan dimana terjadi terkait peningkatan 

harga komoditi secara umum yang biasanya dikonsumsi oleh 

masyarakat.  

2. Kenaikan harga, yakni keadaan yang terjadi terkait peningkatan harga 

suatu komoditi saat ini  lebih tinggi dibandingkan harga komoditas 

sebelumnya.  

3. Terjadi secara terus-menerus, yakni keadaan yang terjadi terkait 

peningkatan harga terhadap suatu komoditi berlangsung cukup lama 

dan berlanjut.  

Inflasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni :   

1. Inflasi yang diakibatkan berasal dari dalam negeri (domestic inflation)  

Inflasi ini terjadi karena terdapat defisit anggaran Negara yang dibiayai 

dengan pencetakan uang baru, terjadi gagal panen dan terjadi 

kenaikan biaya produksi barang maupun jasa.  

2    Inflasi yang diakibatkan berasal dari luar negeri (imported inflation)  

Yang dimaksud dengan Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan  

terjadinya kenaikan harga barang yang berasal dari impor dari luar 

negeri yang pada akhirnya akan mengakibatkan peningkatan biaya 

produksi industri dalam negeri. kenaikan indeks biaya hidup dalam 

negeri maupun kenaikan harga barang dan jasa dalam negeri, serta 
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terdapat kenaikan pengeluaran pemerintah maupun swasta karena 

mengimbangi kenaikan harga barang impor.   

Menurut Nopirin (2000), Inflasi menggambarkan kenyataan 

beberapa efek terhadap perekonomian sebagai berikut :   

1. Efek terhadap perdagangan luar negeri 

Inflasi secara tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya 

permintaan terhadap barang impor lebih banyak hal ini dikarenakan 

harga barang lebih murah dibandingkan dengan harga barang dalam 

negeri yang nota bene mengalami lonjakan kenaikan harga sehingga 

permintaan akan menjadi rendah.   

2.  Efek terhadap pendapatan  

Inflasi juga berdampak bagi yang menguntungkan dan merugikan, 

pihak yang diuntungkan akibat inflasi adalah orang yang mempunyai 

penghasilan tidak tetap seperti halnya investor dimana terdapat 

kenaikan pendapatan secara riil. Sedangkan pihak yang dirugikan 

adalah orang yang berpenghasilan tetap diakibatkan karena terjadinya 

penurunan pendapatan secara nyata, pendapatan yang mereka miliki 

tidak dapat untuk membeli barang keperluan sehari-hari akibat lonjakan 

harga.  

3.  Efek Output   

Inflasi akan menjadi penyebab kenaikan produksi akibat kenaikan 

harga sehingga mngakibatkan kenaikan upah pekerja yang akhirnya 

keuntungan yang didapatkan oleh  pengusaha menjadi naik, akan tetapi 
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jika  laju inflasi berlangsung cepat akan menyebabkan penurunan 

output.  

4.  Efek terhadap kesempatan kerja  

Inflasi ini akan terjadi jika modal akan keluar lebih besar daripada 

modal yang masuk, sehingga investasi akan mengalami penurunan 

akibatnya kesempatan kerja akan menjadi turun dan terjadi 

pengangguran.   

Menurut Boediono (2001), bahwa Inflasi bias diatasi melalui 

berbagai kebijakan sebagai berikut :   

1. Kebijakan akan moneter yakni kebijakan dengan meninggikan suku 

bunga yang ada dan membatasi permintaan kredit. 

2. Kebijakan akan fiskal yakni kebijakan dengan meninggikan pajak dan 

mengurangi pengeluaran pemerintah. 

3. Kebijakan berdasarkan segi penawaran adalah dengan cara 

melakukan stabilisasi harga dan pengurangani biaya produksi, contoh, 

dengan melakukan penetapan harga, pajak impor dikurangi, dan 

menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan  dan teknologi.  

Sebagai akibat dari tingkat inflasi yang semakin meninggi maka 

mengakibatkan semakin mahalnya harga – harga barang konsumsi. Jika 

semakin mahal harga barang yang konsumsi maka semakin besar pula 

Indeks harga yang dibayarkan sedangkan Jika lebih kecil Indeks yang 

diterima (it) oleh petani akan menyebabkan nilai tukar petani (NTP) 

komoditi pertanian menjadi berkurang.  
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Isdijoso (1992) dalam penelitiannya menemukan bahwa variable 

khusus kebijakan makroekonomi positif berpengaruh terhadap sektor 

pertanian seperti ekspor, impor, konsumsi pemerintah, kredit, dan inflasi. 

Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap NTP melalui dua jalan, yakni pada 

Indeks yang diterima (iT) oleh petani maupun pada Indeks yang dibayar 

(iB) oleh petani.  Selanjutnya dinyatakan bahwa IT maupun IB 

mempengaruhi tingkat inflasi secara positif, ini menunjukkan bahwa 

tingkat inflasi akan menaikkan IT maupun IB, terjadi peningkatan 

penerimaan petani akibat meningkatmya harga produksi dan harga 

kebutuhan yang mesti dibeli petani. Lebih jauh dinyatakan bahwa 

pengaruh tingkat inflasi pada NTP adalah netral. Angka menjadi positif, 

apabila NTP dapat ditingkatkan  dan terjadi inflasi yang pengaruhnya pada 

IT lebih besar dari pada pengaruh tingkat inflasi pada IB. Angka menjadi 

negatif, jika inflasi berpengaruh pada iT lebih kecil dimana berpengaruh 

inflasi pada iB.  

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) secara tidak langsung dapat 

menggambarkan tingkat inflasi di pedesaan, karena Ib merupakan rata-

rata harga eceran barang/jasa yang dibeli masyarakat pedesaan 

khususnya petani, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk 

memproduksi hasil pertanian. 

Faktor inflasi juga sangat berpengaruh terhadap kemampuan daya 

beli masyarakat khususnya petani itu sendiri.  Inflasi dapat memperburuk 

distribusi pendapatan. Tingkatan harga akadang kala didahului dengan 
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tingkatan pendapatan sehingga tingkat inflasi lebih condong 

mengakibatkan penurunan pendapatan riil, maka akan terjadi 

kemerosotan tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi merupakan suatu 

keadaan dimana terjadi kenaikkan harga-harga secara (tajam) absolute 

yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu cukup lama menurut 

Khalwaty (2000).   

Menurut Sukirno (1998), tingkat inflasi dapat memberikan dampak 

kepada perekonomian dari suatu negara.  Akibat kurang baiknya dari 

tingkat inflasi dapat di bedakan kedalam aspek yaitu 1) perekonomian dan 

2) individu-individu atau masyarakat.  Tingkat inflasi yang tertinggi akan 

memberi penurunan produksi karena seperki kita ketahui bahwa inflasi 

dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga bahan baku dan upah 

buruh sehingga perhitungan terhadap harga pokok akan meningkatkan 

harga jual produk lokal (Waluyo, 2006).   

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Nilai Tukar 

Petani dapat di lihat pada tabel 1, berikut: 

Tabel 1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Nilai Tukar Petani, 2021 
 

No 
 

Judul / Peneliti / Tahun 
 

Metode Analisis  Hasil Penelitian 

1 2 3 4 
1 Analisis Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi 
Nilai Tukar Petani di 
Provinsi Jawa Timur 
(Fita Febriana, 2014) 
 

Analisis regresi 
linier berganda 

Rata-rata NTP Provinsi 
Jawa Timur tahun 
2012 mengalami 
kenaikan dibandingkan 
tahun 2011 yang 
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disebabkan oleh 
kenaikan indeks harga 
yang diterima petani 
lebih besar dari 
kenaikan indeks harga 
yang dibayar petani. 
Hal ini menunjukkan 
bahwa rata-rata nilai 
tukar petani produk 
pertanian terhadap 
barang konsumsi 
rumah tangga petani 
dan biaya produksi 
tahun 2012, secara 
umum masih lebih 
tinggi dibandingkan 
kondisi tahun 2011. 
Faktor yang paling 
dominan berpengaruh 
terhadap pergerakan 
dan perkembangan 
NTP Provinsi Jawa 
Timur adalah variabel 
produktivitas petani 
dalam memberikan 
tingkat produksinya. 
Hal tersebut dapat 
memberikan pengaruh 
dalam kondisi panen 
raya sehingga kontrol 
harga NTP dapat 
diindikasi melalui 
jumlah panen petani 
Provinsi Jawa Timur 
 

2 Analisis Nilai Tukar 
Petani Komoditas 
Tanaman Pangan Di 
Sumatera Utara 
(Muhammad Ilham 
Riyadh, 2015) 
 

Persamaan linear 
Cobb Douglas 
dan Ordinary 
Least Square 
(OLS) 

Rata-rata Nilai Tukar 
Petani tanaman 
pangan (NTP-TP) 
Sumut adalah sebesar 
99,07 %. Hasil analisis 
Nilai Tukar Subsistem 
Pangan menyatakan 
bahwa 376,69 % 
dalam Konsumsi RT 
petani. Pengeluaran 
dalam rangka sandang 
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adalah pengeluaran 
terkecil RT sedangkan 
makanan adalah 
pengeluaran yang 
terbesar. Sedangkan 
NTP pangan terhadap 
produksi 
mengemukakan  
bahwa ongkos pupuk 
dan upah tenaga kerja 
merupakan komponen 
terbesar dalam ongkos 
produksi pertanian 
tanaman pangan. 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi NTP di 
Sumut adalah: 
produktivitas hasil, 
luasan lahan, ongkos 
tenaga kerja, ongkos 
komoditas, dan ongkos 
pupuk 
 

3 Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi 
Nilai Tukar Petani Sub 
Sektor Tanaman 
Pangan Padi Di Aceh 
(Nurul Faridah dan 
Mohd. Nur Syechalad, 
2016) 

Metode ordinary 
least 
square(OLS) 
menggunakan 
Shazam versi 
10.1 

Faktor luasan panen 
berpengaruh nyata 
positif secara 
signifikan sedangkan 
ongkos pupuk dan 
tingkat inflasi  
mempengaruhi secara 
negatif dan signifikan 
terhadap NTP. Hasil 
penelitian 
menunjukkan variabel 
produksi padi serta 
infrastruktur tidak 
dipakai dalam 
penyelidikan, 
disebabkan 
mempunyai pengaruh 
terhadap variabel 
luasan panen, ongkos 
pupuk dan tingkat 
inflasi.  penyelidikan ini 
memberi rekomendasi 
kepada pemerintah 
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untuk lebih 
memperhatikan derajat 
kesejahteraan petani 
agar derajat produksi 
dapat lebih  
ditingkatkan 

4 Analisis Faktor Faktor 
yang Mempengaruhi 
Nilai Tukar Petani 
Tanaman Pangan di 
Kabupaten Jombang 
(Nirmala, dkk, 2016) 
 

Indeks harga 
Laspeyres dan 
analisis linier 
berganda dengan 
alat bantu SPSS 

NTP dari tahun dasar 
mengalami 
peningkatan dan 
penurunan pada tahun 
berikutnya. NTP dari 
tahun 2013-2015 
mempunyai 
keragaman tingkatan 
pada tahun 2013 NTP 
diatas 100 % ini 
menunjukkan bahwa  
petani di tahun 
tersebut berada pada 
kondisi sejahtera. 
Sebaliknya di tahun 
2014 NTP berada 
dalam kondisi defisit 
sehingga dapat 
dikatakan kondisinya 
mengalami penurunan 
atau petani dianggap 
kurang sejahtera. NTP 
Pada tahun 2015 naik 
100% dari kondisi 
sebelumnya atau 
berada pada  kondisi 
cukup sejahtera. Hasil 
dari analisis 
mengemukakan 
bahwa indikator 
pengeluaran petani 
menggambarkan nilai 
yang lebih baik 
daripada harga produk 
pertanian ini menjadi 
penyebab turunnya 
NTP. Harga jual 
produk dan pupuk 
nyata berpengaruh 
terhadap NTP pangan. 
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Sedangkan produksi, 
luasan lahan, dan 
pestisida tidak 
berpengaruh nyata 
terhadap NTP. 
 

5 Analisis Nilai Tukar 
Petani Tanaman 
Pangan Di Kabupaten 
Lombok Barat (Siti 
Zulmeida, Addinul 
Yakin, dan Suparmin, 
2016) 

Metode analisis 
regresi linear 
 berganda 

Perkembangan nilai 
tukar petani tanaman 
pangan di Kabupaten 
Lombok Barat pada 
tahun 2015 mengalami 
penurunan dengan 
rata-rata nilai tukar 
petani tanaman 
pangan di Kabupaten 
Lombok Barat pada 
tahun 2015 sebesar 
87,47 %. Ini 
disebabkan oleh 
Indeks harga yang 
diterima petani 
sebesar 100,72 % 
lebih kecil 
dibandingkan dengan 
Indeks harga yang 
dibayar petani sebesar 
116,56 %. Sehingga 
kesejahteraan petani 
pada tahun 2015 
mengalami penurunan 
dibandingkan dengan 
petani sebelumnya, 
Nilai tukar petani 
tanaman pangan di 
Kabupaten Lombok 
Barat pada tahun 2015 
dipengaruhi secara 
signifikan oleh 
perubahan produksi, 
perubahan harga 
pupuk, dan perubahan 
harga tanaman 
pangan, dan Harga 
output yang diterima 
oleh petani satu 
dengan petani yang 
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lain bervariasi 
tergantung dari 
kualitas hasil 
produksinya. Untuk 
meningkatkan nilai 
tukar petani 
pemerintah diharapkan 
mampu melakukan 
upaya-upaya efektif 
dan menyeluruh 
dengan 
memperhatikan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi NTP 
yaitu dengan 
meningkatkan harga 
produksi, menekan 
harga pupuk, dan 
meningkatkan harga 
tanaman pangan, dan 
Petani diharapkan 
mampu meningkatkan 
kualitas produksinya 
supaya harga yang 
diperoleh lebih tinggi 

6 Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi 
Nilai Tukar Petani 
Tanaman Pangan Di 
Pulau Jawa (Citra 
Sekarwangi 
Kusumawardhani, 
2017) 

Regresi data 
panel dengan 
metode fixed 
effect. 

Variabel harga gabah, 
jaringan irigasi, 
panjang jalan, pupuk 
urea, dan inflasi 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap Nilai Tukar 
Petani Subsektor 
Tanaman Pangan 
(NTP-TP) di Pulau 
Jawa. Variabel luas 
tanam berpengaruh 
negatif dan signifikan 
terhadap Nilai Tukar 
Petani Subsektor 
Tanaman Pangan 
(NTP-TP)  di Pulau 
Jawa. Sedangkan 
variabel produktivitas 
dan upah tenaga kerja 
berpengaruh negatif 
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namun tidak signifikan 
terhadap Nilai Tukar 
Petani Subsektor 
Tanaman Pangan 
(NTP-TP). 
 

7 Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi 
Nilai Tukar Petani Padi 
Di Kecamatan 
Karanganom 
Kabupaten Klaten 
(Dana Marshelia, Joko 
Sutrisno, Minar 
Ferichani, 2017 ) 
 

Analisis regresi 
linier berganda 
dengan Uji  
multikolinieritas 
dan  Uji 
heteroskedastisit
as  

Penerimaan rata-rata 
petani satu kali MT 
sebesar Rp 
12.444.500,00. 
Pendapatan rata-rata 1 
kali MT Rp. 
7.779.408,325 
sehingga 
pendapatan/bulan 
sebesar Rp. 
1.944.852,081, 
pengeluaran rata-rata 
total untuk pangan dan 
non pangan/bulan Rp 
1.884.787,50. 
Besarnya NTP Padi 
adalah 103,1868 
sehingga bias 
dinyatakan bahwa 
petani sejahtera. 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi NTP 
Padi sebagai berikut:  
umur petani, luasan 
lahan garapan, status 
kepemilikan lahan, 
jumlah produksi, harga 
jual, keperluan pangan 
dan keperluan non 
pangan. Faktor-faktor 
yang tidak 
mempengaruhi NTP 
Padi sebagai berikut: 
derajat pendidikan, 
dan jumlah anggota 
keluarga 
 

8 Analisis Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi 
Nilai Tukar Petani 

Regresi data 
panel model 
estimasi common 

Variabel yang 
mempunyai pengaruh 
nyata terhadap 



76 
 

 
 

sebagai Indikator 
Kesejahteraan Petani 
di 33 Provinsi 
Indonesia Tahun 
2013-2017 (Finisuda 
Anding Istiana 2018) 
 

effect model, 
fixed effect 
model, random 
effect model. 

kenaikan dan 
penurunan 
perekonomian bidang 
pertanian, antara lain 
variabel PDRB total, 
produktivitas pertanian 
tanaman pangan, 
variabel variabel IHK 
total. Hasil penelitian 
menggambarkan 
bahwa variabel 
produktivitas pertanian 
tanaman pangan 
mempunyai nyata 
berpengaruh secara 
positif  dan signifikan 
terhadap NTP 
tanaman pangan, 
sedangkan variabel 
PDRB total dan 
variabel IHK total 
mempunyai nyata 
pengaruh secara 
negatif signifikan 
terhadap NTP 
tanaman pangan 
 

9 Determinan Nilai Tukar 
Petani Provinsi-Provinsi 
di Pulau Sumatera 
Periode 2010-2015 
(Reza Agung Wijaya, 
2018) 

 

Metode REM 
(Random Effect 
Model) 
 
 

1. Selama periode 
tahun 2010-2015 
terlihat bahwa NTP 
di provinsi-provinsi 
Sumatera lebih 
banyak mengalami 
penurunan dan 
mengalami defisit di 
tahun 2014 dengan 
NTP 99,67% dan 
98,174% di tahun 
2015 yang 
menandakan 
tingkat 
kesejahteraan 
petani rendah. 

2. Inflasi tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
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NTP 
3. Pertumbuhan 

ekonomi, luas 
panen dan produksi 
padi berpengaruh 
signifikan terhadap 
NTP. 

4. Variabel-variabel 
tersebut memiliki R² 
sebesar 0,255120. 
Hal ini 
menunjukkan 
bahwa variabel 
independen mampu 
menjelaskan 
variabel dependen 
sebesar 25,51% 
sedangkan 74,49% 
sisanya dijelaskan 
oleh variabel diluar 
model. 

 
10. Faktor–Faktor Yang  

Mempengaruhi Nilai 
Tukar Petani Padi Dan 
Perkembangannya Di  
Provinsi Aceh (Yulia 
Syafitri, Edy Marsudi, 
T. Makmur, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis deskriptif 
dan analisis 
regresi linier 
berganda dengan 
aplikasi SPSS 

Trend NTP padi 
memiliki 
Perkembangan 
menurun, trend luasan 
panen, harga pupuk 
urea bersubsidi dan 
nilai tukar rupiah 
memiliki 
perkembangan yang 
naik sedangkan trend 
inflasi mempunyai 
perkembangan yang 
berfluktuatif. Hasil 
Analisis regresi 
menunjukkan bahwa 
variabel luasan panen 
berpengaruh positif 
dengan nilai koefisien 
sebesar 75.883. 
manakala variabel 
harga pupuk urea 
berpengaruh negatif 
yang mempunyai nilai 
koefisien sebesar -
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37.260, inflasi 
berpengaruh negatif 
yang mempunyai nilai 
koefisien -0.528 dan 
nilai tukar rupiah 
berpengaruh negatif 
yang mempunyai nilai 
koefisien -0.005. 
Secara keseluruhan 
variabel bebas nyata 
berpengaruh terhadap 
NTP padi. Hasil 
analisis secara parsial 
variabel luasan lahan,  
harga pupuk urea 
bersubsidi dan nilai 
tukar rupiah nyata 
berpengaruh, 
sedangkan variabel 
inflasi tidak 
berpengaruh nyata 
terhadap NTP padi di 
Provinsi Aceh. 
 

11 Faktor Yang 
Mempengaruhi Nilai 
Tukar Petani Sektor 
Tanaman Pangan Di 
Provinsi Sulawesi 
Tengah (Adidjoyo 
Dauda, 2019) 

Formulasi NTP 
(BPS) dan Skala 
Diferensial 
Semantik 

Komoditi sub-sektor 
tanaman pangan 
sampai Juni 2019 di 
Sulawesi Tengah, 
untuk indeks harga 
diterima (IT) oleh 
petani mengalami 
tingkat penurunan 
sebesar -0,27. 
Sedangkan Indeks 
harga dibayarkan (IB) 
oleh petani terjadi 
kontraksi sebesar 
0,76. Artinya bahwa 
perubahan indeks 
harga diterima (IT) 
oleh petani lebih 
rendah dari pada 
perubahan Indeks 
harga dibayarkan (IB) 
oleh petani atau 
secara formula adalah 
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(IT < IB) menurun. 
NTP-TP selama 
Desember 2015 
hingga Desember 
2018 tidak mencapai 
100. Sedangkan NTP-
TP dalam Tahun 2018 
terjadi kontraksi 
peningkatan.  Secara 
umum, dinyatakan 
bahwa peningkatan 
NTP-TP memerlukan 
upaya kuat antara lain; 
memperhatikan aspek 
ongkos produksi yang 
diperlukan ialah 
menjaga agar harga 
pasar tetap dalam 
kondisi stabil, jaminan 
pupuk tetap tersedia, 
sewa traktor, obat-
obatan, dan bibit 
unggul yang ramah 
lingkungan spesifik 
lokasi. Selain itu 
diperlukan perhatian 
dari aspek konsumsi 
RT yakni dengan cara 
mengatur pola 
konsumsi, Kemudian 
aspek harga pasar 
komoditas beras, 
ongkos sekolah, bahan 
bakar bensin. 
Sedangkan dari aspek 
pengaturan produksi, 
menjaga mutu, 
informasi pemasaran, 
sistem pemasaran, 
dan nilai tawar petani 
relatif masih rendah. 
Aspek ini bisa 
memberikan laju 
pertumbuhan indeks 
harga diterima (IT) 
oleh petani. 
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C. Kerangka Pikir 

Petani tanaman pangan didefenisikan sebagai individu yang 

berusaha dibidang usaha tani tanaman pangan dengan kesadaran dan  

resiko sendiri menghasilkan produk untuk dijual, baik kapasitasnya 

sebagai petani pemilik tanah maupun sebagai petani penggarap 

(sewa/kontrak/bagi hasil). Usahatani  tanaman pangan merupakan suatu 

kegiatan yang tersusun dan sistematis yang memanfaatkan faktor-faktor 

input produksi yang terdiri dari alam, tenaga kerja, modal dan keahlian. 

Besar kecilnya penerimaan petani tanaman pangan dalam berusaha tani 

atau indeks harga yang diterima (it) oleh petani yang dipengaruhi oleh 

harga jual produksi (Gabah Kering Giling dan Jagung Pipilan). Dalam 

kegiatan usahatani, petani tanaman pangan mengeluarkan biaya yang 

berhubungan dengan kegiatan usahatani yaitu biaya input produksi. Biaya 

input  produksi terbesar di tanaman pangan  terdiri dari  harga benih, 

pupuk dan pestisida dan upah buruh tani.   

Selain biaya input produksi, petani juga mengeluarkan biaya untuk 

keperluan komsumsi rumah tangganya. Keperluan hidup keluarga petani 

tidak hanya berfokus pada kebutuhan pangan namun juga pada 

kebutuhan non pangan seperti keperluan akan listrik dan air, biaya pulsa 

dalam rangka komunikasi, keperluan akan sosialisasi seperti sumbangan 

dalam pernikahan, khitanan, kelahiran bayi, kematian, dan pembayaran 

arisan, ongkos pendidikan anak, dan ongkos kesehatan.  Ongkos input 
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produksi maupun ongkos konsumsi RT petani akan mempengaruhi indeks 

harga yang dibayar (IB) oleh petani tanaman pangan. 

Variabel lain yang dianggap mempunyai pengaruh nyata terhadap 

pergerakan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) adalah inflasi. 

Inflasi secara langsung mempengaruhi NTP melalui dua jalan, yakni pada 

indeks harga yang diterima (it) oleh petani maupun pada indeks harga 

yang dibayar (ib) oleh petani. Inflasi akan membawa peningkatan  

penerimaan petani akibat meningkatnya harga produksi dan 

meningkatnya harga keperluan yang mesti dibeli petani.  Inflasi juga dapat 

menurunkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara langsung akan   

menyebabkan indeks harga yang dibayar (ib) oleh petani akan menjadi 

lebih besar dari indeks harga yang diterima (it) oleh petani, yang pada 

akhirnya akan menurunkan kesejahteraan petani. 

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani tanaman pangan 

adalah Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan.  Kesejahteraan petani 

merupakan tujuan utama pembangunan pertanian. Nilai Tukar Petani 

mengukur daya tukar dari komoditas pertanian yang dihasilkan petani 

terhadap produk yang dibeli petani untuk keperluan sarana produksi 

usaha taninya maupun untuk konsumsi rumah tangganya.  Besar kecilnya 

nilai tukar petani dipengaruhi oleh tingkat penerimaan  dalam usahatani 

padi (IT) dan pengeluaran yang dilakukan oleh petani (IB). Nilai Tukar 

Petani (NTP) merupakan  rasio antara indeks harga yang diterima petani 

dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Petani
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prosentase. Untuk lebih mengetahui kejelasan kerangka pikir penelitian ini 

dapat kami gambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan :               menyatakan adanya pengaruh 
 
Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir Analisis Determinan Nilai Tukar Petani  
                     Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan 
  

Biaya input Produksi 
 Indeks Harga Benih 
 Indeks Harga Pupuk  

dan Pestisida 
 Upah Buruh 

Tani 

 

NILAI TUKAR PETANI 

TANAMAN PANGAN 

Indeks harga 
yang diterima 

oleh petani 

Indeks Harga 
yang dibayar 

petani 

USAHATANI 

TANAMAN 

PANGAN 

PETANI TANAMAN PANGAN 

Indeks Harga 
Komsumsi RT 

 

Harga Jual Produksi 
 Gabah Kering Giling 
 Jagung Pipilan 

INFLASI 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji 

kebenarannya melalui riset. Dikatakan jawaban sementara karena 

hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang 

telah dirumuskan dalam perumusan masalah, sedangkan kebenaran dari 

hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui analisis data (Suliyanto, 2006).  

  Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang 

dikemukakan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1.  Diduga terjadi perkembangan/trend yang positif/naik pada Nilai Tukar 

Petani Subsektor Tanaman Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan  

2. Diduga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Nilai Tukar Petani 

Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan adalah harga 

gabah kering giling, harga jagung pipilan, indeks harga benih, indeks 

harga pupuk-pestisida, indeks harga komsumsi rumah tangga, upah 

buruh tani dan inflasi. 



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain dan Jenis Penelitian 

Reka bentuk atau desain yang digunakan dalam penelitian 

merupakan suatu strategi dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh 

seorang pengkaji, didalam mengintegrasikan secara nyata keseluruhan 

unsur dalam penelitian dengan metode secara logis dan tersistematis, 

yang selanjutnya melakukan pembahasan, dan analisis secara 

keseluruhan data yang menjadi topic dari penelitian.  

Jenis penelitian ini dilaksanakan dangan metode lebih  

mengutamakan analisis yang mendalam mengenai data dan fakta yang 

berhasil diperoleh, lalu selanjutnya  data dan informasi dalam penelitian 

tersebut disajikan secara apa adanya dan tanpa rekayasa. Penelitian ini 

juga bersifat deskriptif kuantitatif  dimana dominan mempergunakan  

bilangan-bilangan, yang terdiri dari:  pengumpulan, penafsiran, dan  

penampilan data yang selanjutnya hasil pengumpulan data tersebut akan 

dianalisis dengan menggunakan statistik yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis (dugaan) yang telah dibuat sehingga akan menghasilkan 

kesimpulan yang general dalam suatu parameter. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penentuan daerah dan lokasi penyelidikan ini dilaksanakan dengan 

sengaja (purposive methods). Daerah yang menjadi sasaran penelitian 

yang terpilih adalah Provinsi Sulawesi Selatan, dasar pertimbangan 

pemilihan daerah tersebut adalah merupakan salah satu daerah tingkat 

surplus terbesar dan lumbung pangan secara nasional  dengan tingkat 

produksi padi terbesar ke-4 di Indonesia. Sumbangan Sulawesi Selatan 

secara nasional  sebesar 9,26% terhadap total produksi padi nasional. 

Selain komoditi padi, Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki komoditi 

unggulan pertanian lainnya yaitu jagung. Jumlah Produksi jagung 

Sulawesi Selatan menempati posisi ke-4 secara nasional dan merupakan 

penyumbang  terbesar di Kawasan Timur dengan rata-rata kontribusinya 

sebesar 10,12%.  

Waktu penelitian  ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli sampai 

dengan 30 September 2021. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Ragam/Jenis Data 

Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini, ragam(jenis) data yang 

dipergunakan adalah data time series dengan metode yang digunakan 

melalui pendekatan kuantitatif. Secara keseluruhan dalam penelitian 

kuantitatif, kegiatan analisis data terdiri dari: pengolahan, penyajian, 

perhitungan dan memberikan gambaran data yang diperoleh serta 

melakukan pengujian hipotesis melalui penggunaan uji statistik. Data yang 
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telah dikumpul dilapangan kemudian disajikan dan dianalisis yang 

hasilnya dapat berupa tabel, grafik, maupun diagram.  

Akhir daripada tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui 

pendekatan kuantitatif adalah pengujian terhadap teori yang ada, 

membangun kenyataan/fakta, melihat korelasi, pengaruh dan 

perbandingan antar variabel. Selain itu juga dapat memberikan deskripsi 

statistik, penafsiran dan meramalkan hasil penelitian yang diperoleh. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini , Sumber Data dalam bentuk data sekunder 

yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) baik secara nasional 

maupun regional BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan Organisasi 

Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

(TPH-BUN) Provinsi Sulawesi Selatan, website resmi Kementan RI dan 

literatur yang diperoleh baik dari skripsi, tesis, jurnal penelitian dan 

disertasi yang telah dilakukan penelitian sebelumnya maupun artikel 

online yang berhubungan dengan topik penelitian mengenai  Analisis 

Determinan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

Ragam(jenis) data yang dipergunakan dalam pengelolaan data 

menggunakan data time series (deret waktu) bulanan selama 6 (enam) 

tahun terakhir mulai tahun 2015 hingga tahun 2020 pada 24 (dua puluh 

empat) Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Data-

data yang diperoleh berupa data harga gabah kering giling (HGB), harga 
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jagung pipilan (HJG), indeks harga benih (IHB), indeks harga pupuk dan 

pestisida (IHPP), indeks harga komsumsi rumah tangga (IHKO), upah 

buruh tani (UB), inflasi (IFS)  dan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 

(NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan setelah melakukan 

ragam(jenis) data dan penentuan lokasi kajian. Teknik pengumpulan data 

berupa dokumentasi digunakan sebagai penelitian ini. Dokumentasi ialah 

salah satu cara atau metode yang dilaksanakan dalam mendapatkan data 

melalui perhatian dan ketelitian terhadap dokumen-dokumen atau dengan 

perkataan lain suatu metodelogi yang digunakan seorang pengkaji/peneliti 

dalam mendapatkan data dan informasi melalui cara melakukan 

penyelidikan terhadap bukti-bukti secara tertulis antara lain dokumen, 

peraturan-peraturan, daftar file, buku-buku, catatan harian, dsbnya. 

Keseluruhan data-data dokumentasi yang dimaksud biasa disebut dengan 

data sekunder (Akbar Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011) 

Selain itu, teknik dokumentasi juga dapat diperoleh dari kepustakaan 

yang dilakukan dengan dua cara :  

1. Secara manual dapat dilakukan melalui pengumpulan informasi baik 

dari bentuk laporan kajian, buku pengangan, literatur, dokumen 

pendukung maupun dari publikasi resmi yang dihasilkan oleh 

pemerintah;   



88 
 

 
 

2. Penggunaan media online  yang dapat  mengakses kebutuhan data 

akan penelitian, melalui metode membuka link. www. bps.go.id.  

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi data-data Nilai Tukar 

Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan yang 

diperoleh dari sumber pemerintah provinsi dan daerah yaitui Badan Pusat 

Statistik selama 72 bulan.  Sedangkan data harga gabah kering giling 

(HGB), harga jagung pipilan (HJG), indeks harga benih (IHB), indeks 

harga pupuk dan pestisida (IHPP), indeks harga komsumsi rumah tangga 

(IHKO), upah buruh tani (UB) dan inflasi (IFS) diperoleh dari Organisasi 

Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

(TPH-BUN) Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Definisi Operasional serta Pengukuran Variabel Penelitian 

 Defenisi operasional serta pengukuran variabel penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Petani adalah orang atau seseorang yang berusaha tani dibidang 

tanaman pangan.  

2. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) adalah perbandingan 

hasil penerimaan produk tanaman pangan (It) dan biaya usaha tani 

dan konsumsi petani dalam rangka menghasilkan produk tanaman 

pangan (Ib). 

3. Sub Sektor Tanaman Pangan adalah salah satu subsektor pertanian 

yang dominan menjadi mata pencaharian masyarakat  mencakup 

komoditas bahan pangan seperti padi dan palawija. 
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4. Indeks Harga Yang Diterima (It) Oleh Petani adalah suatu ukuran 

statistic dimana menunjukkan perkembangan harga yang diterima (it) 

oleh petani dari hasil-hasil produksi yang diusahakan  

5. Indeks Harga Yang Dibayar (ib) oleh Petani adalah suatu ukuran 

statistik yang dibayarkan oleh petani baik untuk keperluan konsumsi 

RT maupun dalam rangka proses produksi  yang digunakan untuk 

berusaha tani. 

6. Harga Gabah Kering Giling (HGB) adalah harga yang dihasilkan dari 

penjualan produksi gabah dimana mempunyai kandungan dengan 

kadar air maksimal 14%, mempunyai kandungan kotoran/hampa 

maksimal 3%, butir hijau/mengapur maksimal 5%, butir kuning/rusak 

maksimal 3% dan butir merah maksimal 3%. Harga gabah kering 

giling (GKG) dinyatakan dalam satuan Rp/Kg. 

7. Harga Jagung Pipilan (HJG) adalah harga yang dihasilkan dari 

penjualan bulir jagung setelah dipisahkan tongkol dan kulit yang 

melapisi buah jagung dengan teknik secara khusus tanpa mengiris 

daging jagung.  Harga jagung pipilan (HJG) dinyatakan dalam satuan 

Rp/Kg.  

8. Indeks Harga Benih (IHB) adalah suatu ukuran statistic yang harus 

dibayar oleh petani  berupa benih/bibit dalam bentuk angka yang 

memberi gambaran perkembangan harga dari suatu proses produksi.  

9. Indeks Harga Pupuk dan Pestisida (IHPP) adalah suatu ukuran 

statistic yang harus dibayar oleh petani  berupa Pupuk dan Pestisida 
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dalam bentuk angka yang memberi gambaran perkembangan harga 

dari suatu proses produksi. 

10. Indeks Harga Komsumsi RT (IHKO) adalah suatu ukuran statistic 

yang harus dibayar oleh petani  berupa Konsumsi Rumah tangga 

dalam bentuk angka yang memberi gambaran perkembangan harga 

dari suatu proses kebutuhan rumah tangga petani. 

11. Upah Buruh Tani (UB) adalah Biaya yang harus dikeluarkan oleh 

petani dan diterima seseorang yang bekerja di bidang pertanian 

sebagai jasa upah pekerjaan yang telah dilakukan. Upah buruh tani 

dinyatakan dalam satuan Rp/Hari.  

12. Inflasi (IFS) adalah suatu keadaan tertentu, akibat  terjadi 

peningkatan harga barang dan jasa yang berlangsung secara 

berketerusan dalam jangka masa tertentu. 

13. Fluktuasi Harga adalah suatu keadaan yang terjadi akibat adanya  

lonjakan terhadap harga-harga produk tertentu. Sedangkan grafik atau 

diagram menggambarkan perkembangan dari fluktuasi harga. 

D. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Trend 

    Pertumbuhan nilai tukar petani berhubungan erat dengan waktu, 

maka pendugaan perkembangan NTP-TP di Provinsi Sulawesi Selatan 

dan fluktuasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar tanaman pangan 

di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan pendekatan 

perkembangan/trend.  Analisis trend merupakan suatu cara yang 
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dilakukan untuk mengalisis secara statistik nilai, dimana bertujuan dalam 

rangka melaksanakan satu peramalan dan atau perakiraan di waktu yang 

akan datang. Estimasi yang paling sempurna memerlukan beragam 

sumber data dan informasi yang selanjutnya dilakukan pengamatan dalam 

suatu kurun waktu yang sangat panjang, sehingga diharapkan dari hasil 

analisis yang telah dikelola akan diketahui sejauh mana besaran 

perkembangan terhadap kejadian yang ada dan apa saja faktor-faktor 

yang terjadi perubahan dan mempunyai pengaruh. 

Trend merupakan suatu gerakan (kecenderungan) yang diilustrasi 

kan berupa grafik kenaikan atau penurunan dalam periode tertentu atau 

jangka panjang. Data perkembangan ini didapatkan dari rata–rata 

perubahan terjadi dari masa ke masa, yang dapat bertambah ataupun 

berkurang. trend positif adalah rata-rata trend perubahan terjadi akibat  

bertambahnya suatu nilai atau dengan kata lain rasio yang memiliki 

keadaan condong untuk naik sedangkan trend negatif adalah rata-rata 

trend perubahan terjadi akibat  berkurangnya suatu nilai atau dengan kata 

lain rasio yang memiliki keadaan condong untuk turun (Maryati, 2010). 

Lebih jauh dikemukakan bahwa gerak ini mengambarkan sifat kontinuitas 

atau gerak yang stabil daripada keadaan yang berlangsung secara terus 

menerus dari satu periode ke periode lain selama kurun masa tertentu 

dengan menggunakan model matematis, sehingga trend dianggap dapat  

menginterpretasikan keadaan dan data deret waktunya sendiri. 
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Garis perkembangan pada intinya adalah suatu garis regresi dan 

variabel bebas (x) yang juga disebut variabel waktu. Trend garis lurus 

(linier) ialah suatu perkembangan (trend) yang memberi peramalan akan 

kenaikan atau penurunan terjadi secara garis lurus. Sedangkan variabel 

waktu/masa ialah variabel bebas yang biasanya mempergunakan 

keadaan antara lain tahun, semester, bulan, dan minggu. 

Metode Trend Linier merupakan garis peramalan yang sifatnya linier 

sehingga secara matematis bentuk fungsinya adalah sebagai berikut :   

                                        

Keterangan :  

Yt  =  Nilai Variabel yang diramalkan (NTP tanaman pangan) pada  

periode t tertentu 

aₒ  = Intersep Konstanta ( nilai Yt apabila X = 0)  atau nilai trend 

pada periode dasar. Nilai intersep dari Y, artinya nilai Yt akan 

menghasilkan nilai sama dengan a bila nilai t = 0 

          b  =  koefisien garis trend / perubahan trend setiap periode atau nilai 

slope, berarti besaran kenaikan daripada nilai Yt pada setiap 

nilai t  

t      = unit periode/waktu dan dihitung dari periode dasar 

2. Analisis Regresi Linier Berganda  

Agar diketahuinya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap NTP-TP 

di Provinsi Sulawesi Selatan digunakan Analisis Regresi Linier Berganda 
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melalui persamaan tunggal.  Metode penaksir juga digunakan adalah 

metode kuadrat terkecil biasa (OLS, ordinary least squares). Hubungan 

NTP dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya bersifat 

deterministik, dengan demikian analisis determinan variabel-variabel yang 

mempengaruhi NTP tanaman pangan menjadi bersifat deterministik.    

Analisis regresi ialah suatu metode yang dipergunakan dalam 

menganalisis korelasi antar satu variabel dengan variabel lainnya. Korelasi 

ini mengekspresikan kedalam suatu bentuk persamaan yang menjadi 

penghubung antara variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel 

bebas X1, X2, .... Xi (Nachrowi dan Usman, 2006).  Analisis dimaksudkan 

untuk melakukan penafsiran dan atau memprediksi nilai mean hitung atau 

mean (populasi) dari variabel tidak bebas, yang dipandang dari faktor nilai 

diketahui dari variabel bebas (Gujarati, 2005).  

Analisis regresi linier berganda adalah suatu metode analisis yang 

mempunyai variabel bebas lebih dari satu atau lebih.  Salah satu cara 

uagar diketahuinya seberapa besar dan terdapat atau tidaknya pengaruh 

signifikan terhadap data yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian 

dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. 

Selanjutnya pada penelitian ini mempunyai 7 (tujuh) variabel bebas yakni 

LNHGB, LNHJG, LNIHB, LNIHPP, LNIHKO, LNUB, dan LNIFS dan 1 

(satu) variabel terikat yakni LNNTP. Metode regresi linier berganda dapat 

diperlihatkan dalam bentuk persamaan seperti yang dibawah ini:  
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Dimana : 

LNNTP  = Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (%) 

α   = Konstanta 

Β1-β7    =  Koefisien regresi  

LNHGB  =  Harga Gabah Kering Giling (%) 

LNHJG  =  Harga Jagung Pipilan (%)  

LNIHB   =  Indeks Harga Benih (%) 

LNIHPP = Indeks Harga Pupuk-Pestisida (%) 

LNIHKO = Indeks Harga Komsumsi RT (%) 

LNUB    = Upah Buruh Tani (%) 

LNIFS    = Inflasi (%) 

μ            = error  

LNNTP = α + β1LNHGB + β2LNHJG + β3LNIHB +  β4LNIHPP  

                +  β5LNIHKO + β6LNUB + β7LNIFS + μ 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Secara astronomi wilayah Sulawesi Selatan berada di garis  antara 

0° 12’ Lintang Selatan dan garis 8° Lintang Selatan dan antara 116° 48’ − 

122° 36’ Bujur Timur dimana dilalui oleh garis ekuator atau garis 

khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00.  

Berdasarkan hasil tersebut diatas maka posisi geografis Provinsi 

Sulawesi Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara 

berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sebelah Selatan 

berbatasan Sulawesi Tengah dan Laut Flores; Sebelah Barat berbatasan 

Selat Makassar; Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan 

Provinsi Sulawesi Tenggara.   

Berdasarkan letak geografisnya, maka Sulawesi Selatan berada 

ditengah Indonesia dan menjadi pintu gerbang yang menjadi fungsi 

sebagai pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia.  Sulawesi Selatan 

mempunyai 24 kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut: 21 

kabupaten yaitu: Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, 

Kepulauan Selayar, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Barru, PangkepMaros, 

Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, 

Luwu Timur, dan 3 kota yaitu Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota 

Palopo. Sulawesi Selatan juga mempunyai dua kabupaten kepulauan, 
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yaitu Kepulauan Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). 

Secara umum, luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 46.717,48 

km persegi dari luas tersebut, Kabupaten Luwu Utara merupakan 

kabupaten terluas dengan luasan 7.502,58 km persegi atau dengan kata 

lain luas kabupaten tersebut merupakan 16,06 persen dari seluruh wilayah 

Sulawesi Selatan. Sementara luas wilayah yang terkecil Kota Pare - Pare 

adanya di Kota dengan dengan luas 99,33 km persegi atau 0,21 persen 

dari wilayah Sulawesi Selatan.  

B. Perkembangan Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan 

(NTP-TP)  di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

Perkembangan nilai tukar petani (NTP) adalah obyek penentu tingkat 

pendapatan riil petani dan yang juga merupakan indikator tingkat 

kesejahteraan petani (Simatupang 1992), oleh karena itu, maka turunnya 

nilai tukar petani (NTP) sangat berpengaruh negatif terhadap tingkat 

pendapatan riil petani.  Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera 

tingkat kehidupan petani (Silitonga, 1995; Sumodiningrat,2001; 

Tambunan, 2003; BPS, 2006; Masyhuri, 2007). 

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan dari indeks harga 

yang diterima oleh petani (It) dengan indeks harga yang dibayar oleh 

petani (Ib). Secara teori, konsep NTP dipergunakan untuk mengukur 

sejauhmana kemampuan NTPP terhadap produk barang dan jasa yang 

digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi RT. Selain itu 

juga dalam rangka keperluan memproduksi produk pertanian (Hendayana, 



97 
 

 
 

2002). Hal lain dikemukakan oleh BPS Provinsi Sul-Sel, (2020) bahwa 

Nilai Tukar Petani (NTP)  adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat 

kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya 

tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang 

dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara 

relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. 

Peningkatan NTP menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani, 

begitu pula sebaliknya Nurasa dan Rachmat (2013), bahwa tingkat. 

kesejahteraan petani akan menjadi focus perhatian, dikarenakan masa 

depan usaha pertanian terutama padi atau pangan lainnya dapat 

berkelanjutan menghasilkan produksi sebagai sumber makanan pokok 

masyarakat Indonesia (Aulia et al., 2021). 

Perkembangan/trend NTP Tanaman Pangan di Provinsi Sulawesi 

Selatan dalam kurun waktu enam tahun terakhir mulai Januari 2015 

sampai Desember 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.1. 
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Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
 
Gambar 5.1. Perkembangan/Trend Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 

(NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan (periode Januari 2015 

– Desember 2020) 

 

Gambar 5.1, menunjukkan bahwa  perkembangan/trend NTP-TP di 

Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu enam tahun terakhir 

(Januari 2015 - Desember 2020) mengalami trend penurunan sebesar 

0,0396 persen per bulan. Pada data analisis trend seperti pada Gambar  

5.1 dengan menggunakan persamaan rumus : 

                      

diperoleh hasil :  Y    =  100,46 - 0,00396X 

                   R²   =  0,1161 

Bahwa Y menunjukkan variabel yang diramalkan Nilai Tukar Petani  

Tanaman Pangan (NTP-TP) dimana akan menghasilkan koefisien (a) 

sebesar 100,46 dan besaran perubahan variabel Y akan terjadi pada 

setiap perubahan satu unit variabel X (bX) yang menyebabkan akan 

Y= a + bX 
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terjadi penurunan sebesar 0,00396 yang artinya bahwa  Nilai Tukar Petani  

Tanaman Pangan (NTP-TP) telah mencapai titik 100,46  atau terjadi 

penurunan berdasarkan periode waktu (per bulan) sebesar 0,00396 

persen.   Ini berarti bahwa penurunan Nilai Tukar Petani  Tanaman 

Pangan (NTP-TP)  terjadi karena harga yang diterima petani lebih kecil 

dibandingkan yang dibayarkan.    

Kecenderungan menurunnya Nilai Tukar Petani  Tanaman Pangan 

(NTP-TP) disebabkan karena menurunnya indeks yang diterima (It) oleh 

petani dan meningkatnya indeks yang dibayar (Ib) oleh petani. Hal yang 

menyebabkan turunnya indeks yang diterima (It) oleh petani disebabkan 

kecenderungan menurunnya harga gabah terutama di pada bulan 

Februari, Maret, dan April ketika masa panen raya padi dimusim hujan 

(MH) yang secara umum harga gabah kering panen (GKP) berada di titik 

terendah. Melihat kondisi tersebut maka petani hanya mampu menjual 

hasil produksi gabahnya dengan tingkat kenaikan harga yang tidak terlalu 

besar dibandingkan dengan harga pada bulan sebelumnya.  Pada waktu 

yang sama, harga rata-rata barang dan jasa untuk konsumsi RT 

dipedesaan maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami 

kenaikan. indeks yang dibayar (Ib) oleh petani akan cenderung meningkat 

disebabkan dampak dari pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung 

akan menurunkan pasokan barang-barang konsumsi dan input produksi 

karena banyaknya pembatasan wilayah yang mengganggu distribusi. 
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indeks yang diterima (It) oleh petani menurun sehingga NTP-TP secara 

konsisten juga menurun. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh BPS 

(2020) bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 

96,00 atau terjadi penurunan sebesar 0,26 persen pada Mei 2020.  

Penurunan tersebut terjadi karena penurunan indeks yang diterima petani 

lebih besar yaitu sebesar 0,30 persen dibandingkan dengan indeks yang 

dibayar petani hanya turun sebesar 0,04 persen. Hal lain dikemukakan 

oleh Keumala dan Zainuddin, (2018) bahwa salah satu penghambat 

pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah menurunnya Nilai Tukar 

Petani (NTP), yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan petani juga akan 

relatif turun. 

Ada dua faktor secara bersamaan yang sangat mempengaruhi 

turunnya NTP-TP yaitu  adanya musim panen raya di bulan april-mei 

(padi) menyebabkan turunnya harga gabah kering panen (GKP) dan 

gabah kering giling (GKG) serta harga-harga yang dibayarkan petani naik 

menjelang lebaran. Harga komoditas yang naik karena puasa dan hari 

raya menyebabkan peningkatan input pertanian seperti upah tenaga kerja, 

pupuk, pestisida, dan sebagainya ( Gatra.com, 2019). 

Menurut Dauda (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor 

Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Sektor Tanaman Pangan Di 

Provinsi Sulawesi Tengah,  pelemahan NTP sub-sektor tanaman pangan 

ini disebabkan: (1) laju pertumbuhan indeks konsumsi yang melampui laju 
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pertumbuhan hasil produksi; dan (2) laju pertumbuhan indeks biaya 

produksi melampui laju pertumbuhan hasil produksi.  

Nilai Tukar Petani (NTP) sangat berpengaruh terhadap pemenuhan 

kebutuhan petani itu sendiri. Jika Nilai Tukar Petani (NTP) terjadi 

penurunan maka petani tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

secara layak. Sebaliknya jika Nilai Tukar Petani (NTP), maka petani 

tingkat kesejahteraan petani akan mengalami peningkatan. Jadi tinggi 

rendahnya rasio Nilai Tukar Petani (NTP) dapat dijadikan sebagai 

indikator tingkat kesejahteraan petani, meskipun statement ini belum 

seluruhnya benar. Sebab kesejahteraan petani bersifat kualitatif 

sedangkan NTP merupakan ukuran kuantitatif (Darwanto, 2005). 

Kecenderungan rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)  akan 

menyebabkan berkurangnya insentif petani dalam mengusahakan 

peningkatan produktivitas usaha taninga secara optimal dalam jangka 

panjang. Hal ini dapat mengurangi laju peningkatan produksi terhadap laju 

peningkatan konsumsi dalam negeri, sehingga apa yang menjadi cita cita 

kita dalam swasembada pangan terutama beras yang telah kita capai 

selama dalam kurun waktu ini dapt terancam keberlanjutannya. 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman 

Pangan (NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan  

 

       Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan 

petani yaitu jumlah pendapatan dan keseimbangannya dengan 

pengeluaran petani. Salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah 

Nilai Tukar Petani (NTP). Perhitungan NTP didapatkan dengan 
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membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga 

yang dibayarkan petani. Indeks harga yang diterima (it) oleh petani  

adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga komoditas 

yang dihasilkan petani. 

Indeks harga yang diterima (It) oleh petani adalah indeks harga yang 

menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani 

atau indeks harga jual outputnya. Berdasarkan nilai Indeks harga yang 

diterima (It) oleh petani tersebut mengindikasikan fluktuasi harga barang-

barang yang dihasilkan petani. Indeks harga ini juga digunakan sebagai 

data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. 

Indeks harga yang dibayar (Ib) oleh petani adalah indeks harga yang 

menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik 

kebutuhan untuk konsumsi RT maupun kebutuhan untuk proses produksi 

pertanian  atau dengan kata lain bahwa  indeks harga input yang 

digunakan untuk bertani, seperti pupuk, pestisida, tenaga kerja, irigasi, 

bibit, sewa traktor, dan lainnya.  Hasil Indeks harga yang dibayar (Ib) oleh 

petani, dapat dilihat melalui berfluktuasinya harga barang yang 

dikonsumsi dan harga barang yang dibutuhkan untuk memproduksi hasil 

pertanian oleh petani. Perkembangan Indeks harga yang dibayar (Ib) oleh 

petani,  juga menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan. Indeks 

harga yang dibayar (Ib) oleh petani, dihitung berdasarkan indeks harga 

yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

serta penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi 
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menjadi sektor makanan dan barang dan jasa non makanan (Zulmeida, 

2016). 

Beberapa determinan yang mempengaruhi naik turunnya NTP 

Tanaman Pangan di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu enam tahun 

mulai Januari 2015 sampai dengan Desember 2020 antara lain 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). 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang 

menganalisis determinan HGB, HJG, IHB, IHPP, IHKO, UB, dan IFS 

sebagai variabel bebas terhadap NTP Tanaman Pangan sebagai variabel 

terikat, diperoleh hasil seperti pada Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1.  Hasil Estimasi Determinan NTP Tanaman Pangan di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

 

No Variabel Bebas  
(Log Natural) 

Koefisien 
NTP(%) 

t-statistik P 

1 Indeks harga pupuk-pestisida 
(IHPP) 

1,586981*** 

 

5,619835 0,0000 

 

2 Indeks harga benih (IHB) 0,472233*** 

 

2,810261 

 

0,0066 

 

3 Indeks harga konsumsi RT 
(IHKO) 

-0,717807*** 

 

-4.266883 0,0001 

4 Upah buruh tani (UB) -0,238764*** -9.368325 0,0000 

5 Harga gabah kering giling 
(HGB) 

0,107751*** 

 

4,659531 

 

0,0000 

 

6 Harga jagung pipilan (HJG) 0,081049*** 6.510899 0,0000 

7 Inflasi (IFS) 0,000267*** 3,076290 0,0031 

Konstanta = -0,589700*** 

R2  =  0,802774 (80,28%) 

F hitung = 37,21441 

Prob = 0,000000 

*** = signifikan (α = 0,01) 

**  = signifikan (α = 0,05) 

  *  = signifikan (α = 0,10) 

 

NTP = -0,5897 + 0,10775*HGB + 0,08105*HJG + 0,472233*IHB + 
1,58698*IHPP–0,717807*IHKO – 0,238764*UB + 0,00026667*IFS 

Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

 

Hasil analisis uji parsial dalam analisis regresi linier berganda yang 

ditunjukkan Tabel 5.1, bahwa faktor-faktor 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) secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh signifikan terhadap NTP-TP di Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan tingkat kepercayaan 99 persen. Nilai koefisien determinasi (R²) 

sebesar 0,802774 dimana menunjukkan bahwa secara simultan variabel-
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variabel independen tersebut berpengaruh sebesar 80,28 persen terhadap 

NTP-TP di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan sisanya 19,72 persen 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

1. Harga Gabah Kering Giling (HGB) 

Harga gabah kering giling mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan tingkat kepercayaan sebesar 99 persen, dan 

memiliki nilai koefisien regresi 0,107751 persen. Hal ini berarti jika harga 

gabah kering giling naik (HGB) sebesar satu rupiah. Hal ini berarti bahwa 

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) akan naik sebesar 

0,107751 persen per bulan. Artinya semakin tinggi harga gabah kering 

giling (GKG) maka akan berpengaruh nyata terhadap semakin tingginya 

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) atau naiknya tingkat 

kesejahteraan petani tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Harga jual komoditas tanaman pangan di tingkat produsen yang 

mengalami peningkatan berarti memberikan gambaran bahwa indeks 

yang diterima (IT) juga meningkat.  Peningkatan harga jual di tingkat 

produsen akan meningkatkan IT yang menyebabkan penerimaan petani 

juga akan bertambah. Asriani (2019), menjelaskan bahwa harga jual 

petani mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat 

pendapatan petani padi. Oleh karena itu, guna memperoleh  tambahan 

dari hasil pendapatan yang lebih besar harus diikuti dengan harga gabah 

dalam penjualan dan pemasaran. Penambahan harga gabah akan 
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mengurangi biaya ongkos yang dikeluarkan oleh petani selama proses 

produksi sehingga akan mampu meningkatkan pendapatan yang 

dihasilkan.  

Hal ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirmala dkk 

(2016), bahwa harga jual produk hasil pertanian berupa harga gabah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap NTP-TP. Hal ini terjadi jika 

petani berkeinginan untuk meningkatkan harga gabah, maka petani harus 

melakukan upaya peningkatan hasil produksi yang dijual atau dipasarkan. 

Sebab jika terjadi kenaikan harga gabah, maka akan terjadi pengurangan 

biaya yang semestinya harus dikeluarkan selama proses produksi 

berlangsung sehingga pendapatan yang diperoleh dapat tingkatkan. Oleh 

karena itu penelitian ini telah sesuai dengan teori dan konsep yang ada 

bahwa  apabila harga gabah meningkat maka pendapatan petani juga ikut 

meningkat dan demikian pula sebaliknya (Kadariah, 1994).   

Semakin tinggi harga gabah maka kesejahteraan petani akan 

meningkat, tetapi sebaliknya apabila harga dasar gabah semakin rendah 

maka kesejahteraan petani akan mengalami defisit (Rahayu, 2016). Hal ini 

diperkuat oleh Sunarti dan Khomsan (2006), bahwa tingkat kesejahteraan 

petani dapat terealisasi dengan baik jika pendapatan para petani juga 

meningkat, kegagalan panen dapat diminimalisir, peningkatan 

produktivitas dan hasil penjualan gabah juga tinggi.        

Adanya peningkatan harga gabah (beras) sehingga daya petani padi 

menjadi kuat untuk membeli barang konsumsi, sarana produksi maupun 
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barang modal. Menurut Akram (2018), jika penjualan harga gabah 

ditingkat petani tinggi, maka jumlah penerimaan petani juga akan 

tinggi.yang tentunya akan bermuara pada tingkat kesejahteraan petani.  

Sebaliknya, jika harga gabah yang dijual petani semakin rendah maka 

penerimaan petani juga semakin rendah. Rendahnya harga ditingkat 

petani dengan hasil produksi per petani yang tetap mengakibatkan 

penerimaan petani berkurang dari biasanya, sehingga pendapatan petani 

juga berkurang. Ini berarti bahwa petani kurang menikmati hasil usaha 

produksinya dalam rangka keperluan rumah tangga ataupun biaya 

produksi  

Apabila harga produk pertanian merangkak naik, dengan alasan 

jumlah produksi stabil, maka penerimaan atau pendapatan petani sub 

sector tanaman pangan dari hasil panennya juga akan merangkak naik  

trend harga yang ditampilkan ini merupakan suatu indikator tingkat 

kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan (Rianse, 2014). 

Secara teori, korelasi antara NTP dan kenaikan pendapatan petani saling 

terkait. Keterkaitan pendapatan petani dengan tingkat kesejahteraan, 

maka Nilai Tukar petani (NTP) adalah indikator yang relevan dalam upaya 

menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani (Suhartini dan 

Rusastra, 2013). 

Menurut Fajri (2017) menyatakan bahwa, harga gabah sangat 

berkaitan dengan turun-naiknya Nilai Tukar petani (NTP) dimana 

hubungannya dengan kebijakan pemerintah adalah melindungi petani dan 
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konsumen melalui penetapan harga pokok pembelian gabah yang 

bertujuan agar harga jual gabah di tingkat petani sebagai produsen tidak 

dapat ditaktis oleh para agen gabah dan Koperasi sehingga petani dapat 

menjual gabahnya ke BULOG. Manakala petani produsen telah 

melakukan kerja sama dengan satu pihak, maka penjualan gabah dengan 

harga jual yang sdh disepakati dapat langsung dilaksanakan sesuai syarat 

dan ketentuan yang disepakati.   

2. Harga Jagung Pipilan (HJG) 

Harga jagung pipilan (HJG) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan tingkat kepercayaan sebesar 99 persen, dan 

memiliki nilai koefisien regresi 0,081049 persen. Hal ini berarti jika harga 

jagung pipilan (HJG) naik sebesar satu rupiah, maka Nilai Tukar Petani 

Tanaman Pangan (NTP-TP) akan naik sebesar 0,081049 persen per 

bulan. Artinya semakin tinggi harga jagung pipilan (HJG) maka akan 

berpengaruh nyata terhadap semakin tingginya Nilai Tukar Petani 

Tanaman Pangan (NTP-TP) atau naiknya tingkat kesejahteraan petani 

tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.  Harga jual komoditas 

jagung di tingkat produsen yang mengalami peningkatan berarti 

memberikan gambaran bahwa indeks harga yang diterima (IT) juga 

meningkat.  Peningkatan harga jual di tingkat produsen akan 

meningkatkan IT yang menyebabkan penerimaan petani juga akan 

bertambah. 
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Dalam perekonomian nasional, jagung ditempatkan sebagai 

kontributor terbesar kedua setelah padi dalam subsektor tanaman pangan 

yang berperan dalam kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Permintaan 

jagung di pasar domestik terus mengalami peningkatan seiring dengan 

pesatnyanya industri pakan dan pangan. Hal ini tentu menuntut 

kontinuitas ketersediaan dan mutu produk yang memadai. Tumbuhnya 

industri peternakan di Indonesia memberikan peluang dalam 

meningkatkan permintaan terhadap jagung pipil, produk ini banyak 

diminati bahkan menjadi potensi pasar bagi komoditas jagung pipil. 

Jagung pipilan merupakan bahan baku utama (>50%) untuk memproduksi 

pakan ternak oleh industri pakan ternak dan peternakan. Kenaikan harga 

jagung pipilan, sudah tentu akan mengurangi biaya input yang dibiayai  

oleh petani selama proses produksi berlangsung sehingga akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat petani. 

Harga jual jagung di tingkat produsen sangat mempengaruhi 

fluktuasi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP). Hal ini 

disebabkan karena terkait dengan arah kebijakan pemerintah yang 

mendorong dan melindungi masyarakat petani dan konsumen melalui 

penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP). Hal ini dimaksudkan agar 

penetapan harga jual di tingkat produsen senantiasa stabil dan tidak ada 

intervensi daraipada para agen sehingga petani dapat menjual hasil 

panennya dengan harga yang relative stabil. Tujuannya agar petani tetap 

mengalami surplus dan nilai tukar petani bergerak ke arah positif. Harga 
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jual yang cenderung stabil dan meningkat akan menjadi patokan dan 

alasan utama bagi petani dalam melanjutkan usaha taninya (Asriani, 

2019). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2021, komoditas Jagung  

menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan September 2021 yang  

mana mencapai 105,68 atau naik sebesar 0,96 persen (m to m).  Hal ini 

sebagai akibat  dukungan berbagai program pemerintah dalam menjaga 

stabilitas produksi dan pasar. Pulau Sulawesi dan Kalimantan adalah 2 

provinsi yang merupakan sentra penghasil jagung dalam skala besar dan 

berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani di pedesaan sehingga 

sektor pertanian tetap tumbuh dan tangguh. 

3. Indeks Harga Benih (IHB) 

Hasil analisis dari Indeks harga benih (IHB) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat kepercayaan sebesar                 

99 persen, dan memiliki nilai koefisien regresi 0,472233 persen. Hal ini 

berarti jika indeks harga benih (IHB) naik sebesar satu  persen  maka Nilai 

Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP)  akan naik sebesar 0,472233 

persen per bulan. Artinya semakin tinggi biaya benih yang dikeluarkan 

petani cenderung  meningkatkan  produksi usaha tani tanaman pangan 

sehingga pengaruhnya masih positif terhadap nilai tukar petani tanaman 

pangan artinya pembiayaan untuk sarana produksi masih cenderung 

optimal.  
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Jumlah produksi yang meningkat mengindikasikan bahwa jumlah 

penerimaan yang diterima oleh petani juga akan meningkat, atau It 

semakin tinggi. Akibatnya penerimaan petani juga akan bertambah. Hal ini 

dapat menyebabkan petani mengalami surplus dan NTP bergerak ke arah 

positif. Setiawan et al. (2019) yang menyatakan bahwa produktivitas 

berkaitan langsung dengan teknik budidaya usaha tani yang ditujukan 

untuk peningkatan volume produksi. Petani yang biasanya mengikuti 

pelatihan, penyuluhan, focus group diskusi dalam berbagai pertemuan 

kelompok tani dan didukung dengan adanya sarana produksi pertanian 

yang memadai cenderung mencapai volume produksi yang tinggi. Hal ini 

membuat potensi produksi akan memperbesar penerimaan usaha tani dan 

meningkatkan NTP sehingga kesejahteraan petani padi juga meningkat. 

Hasil pendataan usaha tani oleh Badan Pusat Statistik 

menunjukkan kenyataan bahwa petani petani padi (58%), petani kedelai 

(89 persen) dan petani jagung (80 persen) mengeluhkan harga benih yang 

mahal. Semakin tinggi harga benih yang dibeli oleh petani dalam rangka 

bercocok tanam maka jumlah pengeluaran petani juga semakin tinggi. 

Sehingga pendapatan petani akan berkurang demikian pula sebaliknya.  

Oleh karena itu dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu menekan harga 

jual benih unggul. Apabila harga benih bisa ditekan sedangkan harga jual 

gabah cukup baik, petani bisa menikmati hasil yang lebih besar   

(Kompas.com., 2009). 
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Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian 

untuk stabilisasi harga benih tanaman pangan adalah mengalokasikan 

subsidi benih untuk benih padi inbrida, padi hibrida, dan benih kedelai 

yang dapat meringankan beban petani membeli benih tanaman pangan. 

Adanya kegiatan pengembangan pada masyarakat petani produsen 

penghasil benih padi dan jagung berbasis korporasi bertujuan dalam 

rangka peningkatan kemampuan petani dalam menghasilkan benih 

berkualitas sangat diperlukan mulai hulu sampai hilir udalam rangka  

mendukung perbenihan nasional secara mandiri dan berkelanjutan. 

Program ini sangat nyata bertujuan memberikan pendapatan dan 

kesejahteraan petani. Selain itu program ini juga memberikan peningkatan 

kualitas hasil pertanian dalam menjaga kepastian pasar dan jaminan 

harga. 

4. Indeks Harga Pupuk dan Pestisida (IHPP) 

Hasil analisis Indeks harga pupuk dan pestisida (IHPP) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-

TP) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat kepercayaan sebesar 99 

persen, dan memiliki nilai koefisien regresi 1,586981 persen. Hal ini berarti 

jika indeks harga pupuk dan pestisida  naik sebesar satu  persen  maka 

nilai tukar petani tanaman pangan akan naik sebesar 1,586981 persen per 

bulan. Artinya semakin tinggi biaya pupuk dan pestisida  yang dikeluarkan 

petani cenderung   meningkatkan  produksi usaha tani tanaman pangan 

sehingga pengaruhnya masih positif terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman 
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Pangan (NTP-TP) artinya pembiayaan untuk sarana produksi masih 

cenderung optimal.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mohammad Romdhoni 

Fajri, Sri Marwanti, Wiwit Rahayu (2016) yang berjudul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Sebagai Indikator 

Kesejahteraan Petani Padi di Kabupaten Sragen  bahwa biaya pupuk dan 

pestisida yang dibayar oleh petani padi di Kabupaten Sragen tidak 

berpengaruh nyata secara individu terhadap NTP padi di Kabupaten 

Sragen. Penyebabnya adalah semakin tinggi biaya pupuk dan pestisida 

yang dibayar oleh petani di Kabupaten Sragen, namun tidak signifikan 

secara langsung menurunkan kesejahteraan petani. Pengeluaran terkait 

pupuk dan pestisida yang tinggi justru kadang dapat meningkatkan hasil 

panen dari usahatani padi. Hal ini  karena kemampuan pupuk dan 

pestisida mencegah hama dan penyakit melalui tindakan preventif.   

Menurut Abdul Rahim dan Hastuti (2007), ongkos produksi di 

harapkan dapat dilakukan secara minimal, akan tetapi harus di lakukan 

secara integratif dengan hasil produksi. Dalam hal ini di maksudkan 

bahwa rasio antara hasil produksi mesti melebihi dari ongkos yang di 

keluarkan dan sejauh dalam rasio terhadap biaya yang di harapkan dapat 

minimal. Ongkos yang meningkat tidak selalu baik, asal peningkatan 

ongkos tersebut berdampak terhadap peningkatan produksi yang lebih 

besar. Ongkos produksi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk 

meningkatkan hasil produksi usahatani tersebut.  
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Petani bijak dalam menggunakan sarana produksi seperti pupuk 

secara berimbang dan pestisida yang ramah lingkungan, sehingga 

produktivitas pertanian dapat meningkat sehingga akan meningkatkan 

pendapatan petani. Selain itu pemerintah memberikan subsidi pupuk 

kepada petani yang lemah dalam permodalan yang akan berpengaruh 

besar terhadap hasil panen petani (Dillon dan Hardaker, 1980). 

Hasil penelitian Rizieq (2010), menunjukkan bahwa kebijakan 

subsidi pupuk dari pemerintah menjadi salah satu solusi meminimalkan 

biaya yang harus dibayar petani untuk lahan usaha taninya sehingga akan 

meningkatkan kesejahteraan petani.  Kebijakan pemerintah terkait subsidi 

akan menurunkan harga pupuk yang lebih tinggi dibanding penurunan 

harga produk pertanian lainnya sehingga akan mampu mendorong 

peningkatan nilai tukar petani.  

5. Indeks Harga Komsumsi RT (IHKO) 

Indeks harga komsumsi RT (IHKO) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat kepercayaan sebesar 99 

persen, dan memiliki nilai koefisien regresi -0,717807 persen. Hal ini 

berarti jika indeks harga komsumsi RT naik sebesar satu  persen. Maka 

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) akan turun sebanyak 

0,717807  persen per bulan. Artinya semakin tinggi indeks harga 

komsumsi RT (IHKO)  maka akan berpengaruh terhadap semakin 
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rendahnya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan atau terjadi penurunan 

kesejahteraan petani tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.   

Indeks konsumsi rumah tangga menggambarkan kemampuan daya 

beli petani terhadap konsumsi rumah tangganya yang terdiri dari bahan 

pangan dan non pangan. Pengeluaran dari aspek bahan pangan yaitu 

berupa bahan makanan dan makanan jadi, sedangkan pengeluaran non 

pangan seperti aneka barang dan jasa seperti transportasi, perawatan 

kesehatan, perumahan, pakaian, rekreasi, pendidikan, komunikasi dan 

sejenisnya merupakan suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi 

setelah pengeluaran pangan. Akan tetapi, seiring makin bertambahnya 

penerimaan usahatani padi, maka keperluan akan non pangan rumah 

tangga petani juga semakin meningkat disebabkan kebutuhan manusia 

juga semakin banyak. Semakin tinggi indeks konsumsi rumah tangga, 

maka semakin tinggi pula indeks yang dibayar (IB) oleh petani. 

Penelitian yang dilakukan Muhammad Azam Niazi, dkk (2010), 

mengemukakan bahwa meningkatnya harga produsen dan harga yang 

dibayar oleh petani untuk konsumsi serta Indeks Harga Konsumen (IHK) 

pedesaan yang terus terjadi peningkatan di negara Pakistan akan 

menyebabkan nilai tukar menurun dan daya beli petani menurun. 

Perbandingan harga yang diterima oleh petani dengan harga input 

pertanian (pupuk, pestisida,  benih, dan minyak diesel) memberikan 

gambaran profitabilitas petani. 



116 
 

 
 

Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan, berarti semakin 

kurang kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan. Sebaliknya 

semakin kecil pangsa pengeluaran pangan, maka rumah tangga tersebut 

semakin sejahtera (Purwantini dan Ariani, 2008). Apabila kebutuhan non 

pangan semakin meningkat maka jumlah pengeluaran juga akan 

meningkat, dengan demikian nilai tukar petani akan semakin menurun. 

Biaya kebutuhan komsumsi non pangan RT mempunyai peran cukup 

besar terhadap total pengeluaran petani. 

Pelemahan NTP sub-sektor tanaman pangan ini disebabkan:  

1. Laju pertumbuhan indeks konsumsi yang melampui laju pertumbuhan 

hasil produksi. 

2. Laju pertumbuhan indeks biaya produksi melampui laju pertumbuhan 

hasil produksi. 

6. Upah Buruh Tani (UB) 

Upah buruh tani (UB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan tingkat kepercayaan sebesar 99 persen, dan memiliki nilai 

koefisien regresi - 0,238764 persen. Hal ini berarti jika upah buruh tani 

(UB) naik sebesar satu  rupiah  maka Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 

(NTP-TP) akan turun sebesar 0,238764  persen per bulan.  Hal tersebut 

membuktikan bahwa apabila upah kerja buruh pertanian naik maka akan 

mempengaruhi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, jadi semakin 

tinggi biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk membayar buruh demi 
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kelangsungan usaha taninya maka Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 

(NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan akan mengalami penurunan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soekartawi (1995) bahwa 

dalam struktur biaya usaha tani salah satu biaya yang dikeluarkan petani 

adalah upah tenaga kerja yang merupakan biaya variabel. Biaya tersebut 

akan meningkat seiring target petani untuk meningkatkan produksi.  Ketika 

biaya input bertambah dan target produksi tercapai maka hal tersebut 

tidak akan menjadi masalah, tetapi jika biaya input bertambah namun 

target produksi tidak tercapai atau produksi tidak bertambah atau maka 

akan merugikan petani karena pengeluarannya lebih besar dari 

pendapatan sehingga akan menurunkan tingkat kesejahteraan petani atau 

nilai tukar petani.  

7. Inflasi (IFS) 

 Inflasi (IFS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai tukar 

petani tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat 

kepercayaan sebesar 99 persen, dan memiliki nilai koefisien regresi 

0,000267 persen. Hal ini berarti jika inflasi naik sebesar satu  persen  

maka Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) akan naik sebesar 

0,000267  persen per bulan. Artinya semakin tinggi inflasi (IFS)  maka 

akan berpengaruh terhadap semakin tinggi Nilai Tukar Petani Tanaman 

Pangan (NTP-TP)  atau terjadi peningkatan kesejahteraan petani tanaman 

pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.   
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Isdijoso (1992), dalam tesisnya menemukan bahwa variabel 

kebijakan makroekonomi mempunyai pengaruh terhadap sektor pertanian 

adalah ekspor, kredit, pemerintah, konsumsi, impor dan inflasi. Inflasi juga 

turut  mempengaruhi nilai tukar petani antara lain : yaitu pada IT maupun 

pada lB. kedua hal tersebut mempengaruhi inflasi secara positif, ini  berarti 

bahwa inflasi akan mempengaruhi dan meningkatkan IT maupun IB, 

disebabkan inflasi dapat meningkatkan penerimaan petani akibat 

peningkatan harga produksi dan peningkatan harga kebutuhan yang harus 

dibeli oleh petani. Manakala pengaruh inflasi pada NTP adalah netral. 

Inflasi akan positif, yaitu Jika  NTP meningkat ia akan mempengaruhi 

inflasi pada IT lebih besar dari pada pengaruh inflasi pada lB. Inflasi akan 

negatif, jika pengaruh inflasi pada IT lebih kecil dari pada pengaruh inflasi 

pada lB. 

Inflasi adalah suatu kenaikan harga barang dan jasa secara umum 

dan berlangsung secara  terus-menerus yang mengakibatkan nilai Ib dan 

It dan dapat berimbas pada peningkatan pula.  Inflasi akan meningkatkan 

nilai It maupun Ib disebabkan karena saat inflasi berlangsung maka harga 

barang pokok produk pertanian akan meningkat dan dikuti oleh 

peningkatan pendapatan petani akan tetapi disisi lain harga kebperluan 

pokok non pertanian akan terjadi lonjakan pengeluaran petani. Nilai inflasi 

yang masih rendah  akan menyebabkan harga-harga keperluan yang 

harus dibeli dan diterima oleh petani  tidak meningkat (Wijaya, 2018). 



119 
 

 
 

Menurut Norton et al (2006) korelasi antara inflasi dengan sektor 

pertanian melalui adanya kebijakan moneter didalam mengendalikan 

tingkat inflasi sehingga terjadi kenaikan anggaran pembangunan disektor 

pertanian. Apabila tingkat inflasi yang berkurang akan menyebabkan biaya 

untuk membeli barang produksi pertanian lebih dapat dijangkau sehingga 

pendapatan petani dapat lebih meningkat. Harga produksi yang 

cenderung akan naik lebih besar daripada kenaikan harga barang 

konsumsi atau indeks harga yang diterima oleh petani lebih besar 

daripada indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dengan 

demikian petani akan mengalami kelebihan yang berarti  tingkat 

kesejahteraan petanipun  meningkat ( Amalia, 2017). 

D. Fluktuasi faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai  Tukar  Petani 

Tanaman  Pangan  (NTP-TP)  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan 

 

Nilai tukar petani tanaman pangan (NTP-TP) di Provinsi Sulawesi 

Selatan selama kurun waktu enam tahun terakhir (Januari 2015 - 

Desember 2020) mengalami fluktuasi setiap bulan ditunjukkan pada 

Gambar 5.2. 
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Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.2.  Fluktuasi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-

TP) di Provinsi   Sulawesi  Selatan (periode Januari 
2015 – Desember 2020) 

 

Fluktuasi NTP-TP di Provinsi Sulawesi Selatan  disebabkan oleh 

faktor perubahan kondisi makroekonomi, fluktuasi harga akibat siklus 

panen raya dan paceklik, hasil produk pertanian terutama pangan bersifat 

musiman maupun akibat fluktuasi harga komoditi pertanian dunia 

sehingga menyebabkan kesejahteraan petani sebagai produsen produk 

pertanian juga mengalami fluktuasi.    

Menurut Sri Hastuti Suhartini dan I Wayan Rusastra (2013) dalam 

penelitiannya yang berjudul Dinamika Nilai Tukar Petani  Perubahan 

Tahun 2003–2013 bahwa Nilai Tukar Petani  (NTP) sangat bervariasi dari 

masa ke masa tergantung dari determinan harga barang yang dijual 

petani (It) serta barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib).  jika harga 

produk hasil pertanian yang diperoleh petani naik, maka persentase (%) 
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yang dihasilkan akan lebih besar dari persentase (%)  kenaikan barang 

dan jasa yang dibayarkan oleh petani, dengan alasan bahwa jumlah 

produksi tidak berkurang, maka Nilai Tukar Petani  (NTP)  akan 

menunjukkan kenaikan dan tentu akan dengan sendirinya pendapatan 

petani akan meningkatkan relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran.    

Secara teori, korelasi antara Nilai Tukar Petani  (NTP) dengan 

tingkat pendapatan petani adanya saling terkait. Oleh karena itu tingkat 

pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan 

petani itu sendiri, maka Nilai Tukar Petani  (NTP)  adalah suatu indikator 

yang sangat relevan didalam menunjukkan perkembangan tingkat 

kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani  (NTP)  merupakan nilai tukar 

(term of trade) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang 

konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan 

dalam persen.  

         Adapun fluktuasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani 

tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu enam 

tahun (Januari 2015 - Desember 2020) sebagai berikut : 

1. Harga Gabah Kering Giling (HGB) 

Fluktuasi dan perkembangan/trend harga gabah kering giling (HGB) 

dalam masa waktu enam tahun terakhir mulai Januari 2015 sampai 

Desember 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.3 dan 5.4.       
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     Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
     Gambar 5.3. Fluktuasi Harga Gabah Kering Giling di Provinsi    

               Sulawesi Selatan  (Periode Januari 2015 - Desember  
               2020) 

 
Gambar 5.3, menunjukkan harga gabah kering giling tertinggi pada 

bulan Februari 2018 sebesar Rp. 5.198,57 per kg, sedangkan terendah 

pada bulan Januari 2015 sebesar 4.081,40 per kg.  

Perkembangan/trend harga gabah kering giling (HGB) di Provinsi 

Sulawesi Selatan  selama periode bulan Januari 2015 hingga Desember 

2020 mengalami trend meningkat sebesar Rp. 5,7143 per kg per bulan. 

Sedangkan R² = 0,2240 menunjukkan bahwa harga gabah kering giling 

(HGB) berpengaruh sebesar 22,40 persen terhadap Nilai Tukar Petani 

Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang 

dijelaskan pada Gambar 5.4. 
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Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 

    Gambar 5.4. Perkembangan/Trend Harga Gabah Kering Giling di Provinsi 

                 Sulawesi Selatan  (Periode Januari 2015 - Desember 2020) 

Perkembangan/trend harga gabah kering giling (HGB) di Provinsi 

Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi penyebabnya adalah harga gabah 

banyak dipengaruhi oleh ada tidaknya permintaan masyarakat, iklim atau 

cuaca yang tidak menentu yang kadang dapat memberikan kenaikan hasil 

panen dan kadang juga gagal panen. Hal ini tentu berakibat terhadap 

harga yang diterima oleh petani yang diukur dengan NTP.   

Menurut Pindyck dan Rubinfeld (2007), harga gabah kering giling 

kadang mengalami fluktuasi dalam setahun, kadang pula naik secara 

ekstrim pada akhir tahun dan turun di awal tahun. Hal ini disebabkan 

karena, sebagian besar keadaan musim panen di Sulawesi Selatan terjadi 

pada awal tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa jika produksi padi 

melimpah maka akan menyebabkan harga gabah yang dijual oleh petani 

semakin rendah, begitu sebaliknya jumlah produksi yang sedikit akan 

menyebabkan harga gabah yang dijual oleh petani semakin tinggi . 



124 
 

 
 

Nicholson (1995); Iswardono (1989), bahwa penetapan harga 

komoditas pertanian sangat dipengaruhi oleh harga sebelumnya (lag 

harga tahun lalu). Hal ini disebabkan adanya faktor musim, jika produk 

pertanian tersebut melimpah, akan banyak permintaan dipasar jika 

terdapat musim dimana produk pertanian tersebut langka, maka akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya harga. Pada saat panen raya umumnya 

harga GKG (Gabah Kering Giling) cenderung rendah (Simatupang dkk, 

2004; Deptan, 2006b). 

2. Harga Jagung Pipilan (HJG) 

Fluktuasi dan perkembangan/trend harga jagung pipilan (HJG) dalam 

kurun waktu enam tahun terakhir mulai Januari 2015 sampai Desember 

2020 dapat dilihat pada Gambar 5.5 dan 5.6 dibawah ini.  

   

 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.5. Fluktuasi Harga Jagung Pipilan di Provinsi Sulawesi Selatan   

                      (Periode Januari 2015 - Desember 2020) 
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Gambar 5.5 menunjukkan harga jagung pipilan tertinggi terjadi 

pada bulan Februari 2020 sebesar Rp 5.309,71 per kg, sedangkan 

terendah terjadi pada bulan Juni 2015 sebesar Rp 2.553,67 per kg.  

 

 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.6. Perkembangan/Trend Harga Jagung Pipilan di Provinsi 

Sulawesi Selatan  (Periode Januari 2015 - Desember 2020) 

 

Gambar 5.6 menunjukkan perkembangan/trend harga jagung 

pipilan (HGB) di Provinsi Sulawesi Selatan  selama periode bulan Januari 

2015 hingga Desember 2020 mengalami trend meningkat sebesar           

Rp. 37,5993 per kg per bulan. Sedangkan R2 = 0,6816 menunjukkan 

bahwa harga jagung pipilan (HGB)  berpengaruh sebesar 68,16 persen 

terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP)  di Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

Permintaan jagung di Sulawesi Selatan terus meningkat seiring 

dengan pesatnya perkembangan industri pakan dan pangan. Sehingga 

diperlukan ketersediaan bahan baku secara berkesinambungan dengan 

kualitas produk yang baik. Lajunya perkembangan industri peternakan dan 
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pakan ternak khususnya di Sulawesi Selatan mempunyai potensi dalam 

upaya meningkatkan permintaan terhadap jagung pipilan, yang pada 

gilirannya akan  meningkatkan potensi pasar bagi komoditas jagung 

pipilan. 

Produksi jagung bersifat musiman dan rentan terhadap cekaman 

alam sehingga penawaran jagung sangat fluktuatif. Hal ini menyebabkan 

fluktuasi harga jagung ditingkat petani sangat tinggi dan tidak menentu. 

Artinya petani jagung selain menghadapi resiko produksi  juga mengalami 

resiko harga yang tinggi. Oleh karenanya ketersediaan pasar guna 

menampung hasil produksi yang dihasilkan oleh petani memberi solusi 

yang penting dalam upaya perhatian terhadap harga komoditi.  Kebijakan 

pemerintah diharapkan berpihak kepada petani dan menjamin daya beli 

konsumen terutama terhadap jagung, selain itu pemerintah juga dituntut 

untuk senantiasa memperhatikan kesejahteraan petani dengan tetap 

mengontrol penetapan harga jagung pipilan. 

3. Indeks Harga Benih (IHB) 

Fluktuasi dan perkembangan/trend indeks harga benih (IHB) dalam 

kurun waktu enam tahun terakhir mulai Januari 2015 sampai Desember 

2020 dapat dilihat pada Gambar 5.7 dan 5.8.    
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Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.7.  Fluktuasi Indeks Harga Benih di Provinsi Sulawesi Selatan 

(Periode Januari 2015 - Desember 2020) 
 

Gambar 5.7 menunjukkan indeks harga benih tertinggi terjadi pada 

bulan Desember 2019 sebesar 131,23 persen, sedangkan terendah terjadi 

pada bulan Januari 2020 sebesar 99,52 persen. Hal ini disebabkan karena 

selama tahun 2020  terjadi lonjakan wabah covid-19 yang menyebabkan 

tingkat inflasi  rendah sejalan dengan permintaan domestik yang belum 

kuat dan mobilitas masyarakat yang masih terbatas dan adanya upaya 

pemerintah menurunkan harga input salah satunya harga benih guna 

mendorong daya beli petani. 
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  Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021.  

Gambar 5.8. Perkembangan/Trend Indeks Harga Benih di Provinsi Sulawesi 

Selatan  (Periode Januari 2015 - Desember 2020) 
 

Perkembangan/trend indeks harga benih (IHB) di Provinsi Sulawesi 

Selatan  selama periode bulan Januari 2015 hingga Desember 2020 

mengalami trend menurun sebesar  0,05452 persen per bulan. 

Sedangkan R2 = 0,0135 menunjukkan bahwa indeks harga benih (IHB) 

berpengaruh sebesar 1,35 persen Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 

(NTP-TP)  di Provinsi Sulawesi Selatan.  

4. Indeks Harga Pupuk-Pestisida (IHPP) 

Fluktuasi dan perkembangan/trend indeks harga pupuk-pestisida 

(IHPP) dalam kurun waktu enam tahun terakhir mulai Januari 2015 sampai 

Desember 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.9 dan 5.10.    
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  Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.9. Fluktuasi Indeks Harga Pupuk dan Pestisida di Provinsi Sulawesi  

Selatan  (Periode Januari 2015 - Desember 2020) 

 

Gambar 5.9 menjelaskan indeks harga pupuk dan pestisida (IHPP) 

tertinggi terjadi pada bulan Mei 2019 sebesar 110,90 persen, sedangkan 

terendah terjadi pada bulan Februari 2020 sebesar 101,51 persen. 

 

  Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.10. Perkembangan/Trend Indeks Harga Pupuk dan Pestisida 

di Provinsi Sulawesi Selatan (Periode Januari 2015 - 
Desember 2020) 
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Gambar 5.10 menunjukkan perkembangan/trend indeks harga pupuk 

dan pestisida (IHPP) di Provinsi Sulawesi Selatan  selama periode bulan 

Januari 2015 hingga Desember 2020  mengalami trend menurun sebesar  

0,01135 persen per bulan. Sedangkan R2 = 0,0072 menunjukkan bahwa 

indeks harga pupuk dan pestisida (IHPP)  berpengaruh sebesar 0,72 

persen terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Provinsi Sulawesi 

Selatan.  Kenaikan/penurunan harga pupuk dan pestisida akan 

berpengaruh baik pada Indeks harga yang diterima petani (IT) maupun 

pada harga yang dibayar petani (IB). 

Selama masa pandemi covid-19 dari januari hingga juni 2020 

produksi semua jenis pupuk dan pestisida mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun 2019. Untuk meningkatkan akses (keterjangkauan) 

petani terhadap pupuk bersubsidi pemerintah mengeluarkan kebijakan 

tidak menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. HET 

pupuk bersubsidi dan pupuk organik pada tahun 2020 ditetapkan secara 

nominal.  Hal ini berarti dengan mempertimbangkan adanya inflasi, pada 

masa pandemi  covid-19 harga riil pupuk menurun atau lebih rendah 

daripada sebelum pandemi.  Kebijakan ini secara tidak langsung 

meningkatkan daya beli petani sebagai pengguna pupuk bersubsidi. 

5. Indeks Harga Komsumsi RT (IHKO)   

Fluktuasi dan perkembangan/trend indeks harga komsumsi RT 

(IHKO)  dalam masa waktu enam tahun terakhir mulai Januari 2015 

sampai Desember 2020 dapat dilihat pada Gambar 5.11 dan 5.12 .    



131 
 

 
 

 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.11.  Fluktuasi Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi  

   Sulawesi Selatan  (Periode Januari 2015 - Desember 2020) 
 

Gambar 5.11 menjelaskan indeks harga komsumsi RT tertinggi 

terjadi pada bulan Desember 2019 sebesar 143,16 persen, sedangkan 

pada bulan Januari sampai Desember  2020 terjadi penurunan indeks 

harga dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sekitar 104,11-105,78 

persen. Adanya penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga, karena 

adanya pandemi covid-19 membuat masyarakat tidak yakin untuk 

berbelanja, dan akhirnya berpengaruh juga pada industri manufaktur yang 

turun dan sektor perdagangan turun.  
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Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.12.  Perkembangan/Trend Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga di        

                          Provinsi Sulawesi Selatan  (Periode Januari 2015 - Desember 

2020) 

 

Perkembangan/trend indeks harga komsumsi RT (IHKO)  di Provinsi 

Sulawesi Selatan  selama periode bulan Januari 2015 hingga Desember 

2020 mengalami trend menurun sebesar  0,1068 persen per bulan. 

Sedangkan R2 = 0,0316 menunjukkan bahwa indeks indeks harga 

komsumsi RT berpengaruh sebesar 3,16 persen terhadap Nilai Tukar 

Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Berdasarkan data ekonomi Indonesia kuartal II yang dirilis BPS, 

diketahui pula adanya deflasi, atau penurunan harga, sebesar minus 0,10 

persen untuk bulan Juli, jika dibandingkan dengan Juni tahun 2020. 

Penurunan harga terbesar terjadi di kelompok makanan, minuman, dan 

tembakau dengan minus 0,73 persen. 
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6.  Upah Buruh Tani (UB) 

Fluktuasi dan perkembangan/trend upah buruh tani (UB) dalam 

kurun waktu enam tahun terakhir mulai Januari 2015 sampai Desember 

2020 dapat dilihat pada Gambar 5.13 dan 5.14.    

 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.13.  Fluktuasi Upah Buruh Tani Tanaman Pangan di Provinsi  

   Sulawesi Selatan  (Periode Januari 2015 - Desember 2020) 

 

Gambar 5.13 menjelaskan upah buruh tani tertinggi terjadi pada 

bulan Oktober, November dan Desember 2020 sebesar 

Rp.60.448,13/hari, sedangkan terendah terjadi pada bulan Januari 2015 

sebesar  Rp.40.809,13/hari.   
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Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.14.  Perkembangan/Trend Upah Buruh Tani Tanaman Pangan  

                            Di Provinsi Sulawesi Selatan (Periode Januari 2015- 

Desember   2020) 

 

Perkembangan/trend upah buruh tani (UB)  di Provinsi Sulawesi 

Selatan  selama periode bulan Januari 2015 hingga Desember 2020 pada 

Gambar 5.14, mengalami trend meningkat sebesar  310,394 persen per 

bulan. Sedangkan R2=0,9088 menunjukkan bahwa upah buruh tani 

berpengaruh sebesar 90,88 persen terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman 

Pangan (NTP-TP) di Provinsi Sulawesi Selatan.  

Kenaikan upah buruh ini didorong oleh adanya alternatif pekerjaan 

lain beralih menjadi buruh non pertanian baik secara individu maupun 

berkelompok. Perkembangan tingkat upah sektor pertanian tidak berjalan 

selaras dengan kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga berimplikasi 

negatif terhadap daya beli dan kesejahteraan buruh tani. Hal ini 

menyebabkan berkurangnya suplai tenaga kerja ke sektor pertanian. 

Tingginya upah sebagai buruh non pertanian mengakibatkan mereka 



135 
 

 
 

menuntut upah yang lebih tinggi atau menawarkan bekerja dengan sistem 

borongan yang secara otomatis meningkatkan biaya produksi petani yang 

akan mengurangi pendapatan petani. Jika hal ini berlangsung terus 

menerus maka usaha tani yang dilakukan tidak efisien sehingga petani 

akan mengalami kerugian (Juli Rahaju, 2018). 

7. Inflasi (IFS)   

Fluktuasi dan perkembangan/trend  inflasi (IFS)  dalam kurun waktu 

enam tahun terakhir mulai Januari 2015 sampai Desember 2020 dapat 

dilihat pada Gambar 5.15 dan 5.16 .    

 

Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.15.  Fluktuasi Tingkat Inflasi Tanaman Pangan di Provinsi  

Sulawesi Selatan (Periode Januari 2015 - Desember   
2020) 

 

Gambar 5.15 menjelaskan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 

2016 sebesar 1,22 persen, sedangkan terendah terjadi pada bulan Juli 

2019 sebesar  -0,05 persen. 
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Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2021. 
Gambar 5.16.  Perkembangan/trend Inflasi Tanaman Pangan di Provinsi  

  Sulawesi Selatan (Periode Januari 2015-Desember   2020) 

 

Perkembangan/trend inflasi (IFS)  di Provinsi Sulawesi Selatan  

selama periode bulan Januari 2015 hingga Desember 2020 mengalami 

trend meningkat sebesar 0,00426 persen per bulan. Sedangkan 

R2=0,0456 menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh sebesar 4,56 persen 

terhadap Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-TP) di Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

Menurut Mankiw, 2012 inflasi akan terjadi jika jumlah peningkatan 

terhadap suatu barang mengakibatkan peningkatan terhadap sebahagian 

besar harga barang yang lain.  Oleh karena itu ada tiga hal  yang 

mengakibatkan terjadinya inflasi yakni :   
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1. Bersifat umum, yakni keadaan dimana terjadi terkait peningkatan 

harga komoditi secara umum yang biasanya dikonsumsi oleh 

masyarakat.  

2. Kenaikan harga, yakni keadaan yang terjadi terkait peningkatan harga 

suatu komoditi saat ini  lebih tinggi dibandingkan harga komoditas 

sebelumnya.  

3. Terjadi secara terus-menerus, yakni keadaan yang terjadi terkait 

peningkatan harga terhadap suatu komoditi berlangsung cukup lama 

dan berlanjut.  

 Sebagai akibat dari tingkat inflasi yang semakin meninggi maka 

mengakibatkan semakin mahalnya harga – harga barang konsumsi. Jika 

semakin mahal harga barang yang konsumsi maka semakin besar pula 

Indeks harga yang dibayarkan sedangkan jika lebih kecil Indeks yang 

diterima (it) oleh petani akan menyebabkan nilai tukar petani (NTP) 

komoditi pertanian menjadi berkurang.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, lalu analisis dan dilakukan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:  

1. Perkembangan/trend NTP-TP di Provinsi Sulawesi Selatan selama 

kurun waktu enam tahun terakhir (Januari 2015 - Desember 2020) 

menunjukkan trend penurunan sebesar 0,0396 persen per bulan. Hal 

ini karena,  menurunnya indeks terima (It) petani,  dan terjadi 

peningkatan indeks bayar (Ib) petani. 

2. Harga gabah kering giling, harga jagung pipilan, indeks harga benih, 

indeks harga pupuk-pestisida, indeks harga komsumsi RT, upah buruh 

tani dan inflasi berpengaruh signifikan sebesar 80,28 persen terhadap 

NTP-TP di Provinsi Sulawesi Selatan. 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. 
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3. Perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi NTP-TP di Sulawesi 

Selatan selama kurun waktu enam tahun terakhir (Januari 2015 - 

Desember 2020) mengalami fluktuasi setiap bulan. 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. Hal ini disebabkan oleh faktor perubahan kondisi 

makroekonomi, fluktuasi harga akibat siklus panen raya dan paceklik, 

hasil produk pertanian terutama pangan bersifat musiman maupun 

akibat fluktuasi harga komoditi pertanian dunia.  

B. Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan pada diatas  maka 

dapat kami sarankan sebagai berikut : 

1. Diperlukan suatu kebijakan oleh pemerintah terutama didalam 

peningkatan indeks yang diterima oleh petani baik melalui 

peningkatan jumlah produksi dan peningkatan harga komoditi sektor  

pertanian sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan produksi,  

pendapatan atau kesejahteraan petani. Selain itu peningkatan 

produktivitas tidaklah berarti bagi masyarakat petani, jika harga jual 

kurang menguntungkan, sehingga pendapatan yang diterima akan 

lebih rendah dari biaya input produksi  seperti pengeluaran komsumsi 

rumah tangga, benih, pupuk dan pestisida, upah buruh tani dan lain-

lain. 
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2. Pemerintah perlu mengupayakan dan menjamin tersedianya faktor 

produksi melalui harga terjangkau di saat musim tanam, dan dapat 

diharapkan dapat memberikan subsidi faktor-faktor produksi dalam 

rangka membantu petani dalam melakukan usaha taninya.  

3. Perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana, pendidikan 

formal dan non formal kepada petani sehingga nantinya petani dapat 

mandiri yang pada gilirannya Nilai Tukar Petani (NTP) akan 

meningkat. Perbaikan sarana dan prasarana juga perlu dilengkapi 

dengan pembenahan struktur kelembagaan  dan efisiensi pemasaran 

sehingga daya beli dan daya tukar petani dapat selalu ditingkatkan. 
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Lampiran 1. Peta Wilayah Sulawesi Selatan 

 

Sumber : Sulawesi Selatan dalam Angka, 2021 
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Lampiran 2. Analisis Regresi Linier Sederhana (Analisis Trend) NTP 

Tanaman Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan (Januari 

2015-Desember  2020) 

 

 

Analisis Regresi Linier Sederhana (Analisis Trend)

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,3407629

R Square 0,1161194

Adjusted R Square 0,1034925

Standard Error 2,3052144

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 48,86879777 48,8688 9,196212944 0,003399749

Residual 70 371,98093 5,314013

Total 71 420,8497278

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 100,45997 0,549053791 182,9693 0,000000000      99,36491544 101,55502 99,36491544 101,555022

Bulan -0,039641 0,013072092 -3,03253 0,0033997492 -0,06571292 -0,01357 -0,06571292 -0,01356999  
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Lampiran 3.  Analisis Regresi Linier Sederhana (Analisis Trend) Harga 

Gabah Kering Giling di Provinsi Sulawesi Selatan (Januari 

2015-Desember  2020) 

 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,473240399

R Square 0,223956475

Adjusted R Square 0,212870139

Standard Error 224,2030835

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 1015450,473 1015450,5 20,20112631 0,000026908         

Residual 70 3518691,585 50267,023

Total 71 4534142,058

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 4.406,079              53,4004796 82,510096 0,000000000             4299,574795 4512,58259 4299,574795 4512,582592

Bulan 5,7143014             1,271379931 4,4945663 0,000026908             3,178614085 8,24998872 3,178614085 8,249988719
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Lampiran 4.   Analisis Regresi Linier Sederhana (Analisis Trend) Harga 

Jagung Pipilan di Provinsi Sulawesi Selatan (Januari 2015-

Desember  2020) 

 

Regression Statistics

Multiple R 0,825563037

R Square 0,681554328

Adjusted R Square 0,677005105

Standard Error 541,7077651

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 43963604,49 43963604 149,8177154 0,000000000   

Residual 70 20541311,19 293447,3

Total 71 64504915,69

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 2.301,6576  129,0234461 17,839065 0,000000000   2044,328492 2558,98679 2044,328492 2558,98679

Bulan 37,59935687 3,071841699 12,240005 0,000000000   31,47276179 43,725952 31,47276179 43,72595196
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Lampiran 5.   Analisis Regresi Linier Sederhana (Analisis Trend) Indeks  

                       Harga Benih di Provinsi Sulawesi Selatan (Januari 2015-

Desember  2020) 

 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,116270547

R Square 0,01351884

Adjusted R Square -0,00057375

Standard Error 9,816454654

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 92,43958904 92,439589 0,959287259 0,330739484

Residual 70 6745,394739 96,362782

Total 71 6837,834328

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 121,0030673 2,338073939 51,753311 0,000000000   116,3399259 125,666209 116,3399259 125,6662087

Bulan -0,05452087 0,055665797 -0,9794321 0,330739484 -0,165542802 0,05650106 -0,165542802 0,056501063
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Lampiran 6.   Analisis Regresi Linier Sederhana (Analisis Trend)  Indeks 

Harga Pupuk dan Pestisida di Provinsi Sulawesi Selatan 

(Januari 2015-Desember  2020) 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,084878193

R Square 0,007204308

Adjusted R Square -0,00697849

Standard Error 2,808303609

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 4,006069895 4,0060699 0,507961043 0,478391938

Residual 70 552,0598412 7,8865692

Total 71 556,0659111

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 107,7653834 0,668879113 161,11339 0,000000000   106,4313461 109,099421 106,4313461 109,0994207

Bulan -0,01134993 0,015924941 -0,7127139 0,478391938 -0,043111219 0,02041137 -0,043111219 0,020411367
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Lampiran 7.    Analisis Regresi Linier Sederhana (Analisis Trend) Indeks Harga    

                       Komsumsi RT di Provinsi Sulawesi Selatan (Januari 2015-

Desember  2020) 

 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,177762729

R Square 0,031599588

Adjusted R Square 0,017765296

Standard Error 12,4654441

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 354,9277895 354,92779 2,284149331 0,135203276

Residual 70 10877,11076 155,3873

Total 71 11232,03855

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 133,085223 2,969007754 44,824815 0,000000000   127,1637238 139,006722 127,1637238 139,0067223

Bulan -0,10683259 0,070687322 -1,5113402 0,135203276 -0,247814011 0,03414882 -0,247814011 0,034148824
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Lampiran 8.    Analisis Regresi Linier Sederhana (Analisis Trend) Upah Buruh 

Tani di Provinsi Sulawesi Selatan (Januari 2015-Desember  2020) 

 

 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,953316009

R Square 0,908811413

Adjusted R Square 0,907508718

Standard Error 2072,351832

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 2996113784 2,996E+09 697,6399204 0,000000000                       

Residual 70 300624948,2 4294642,1

Total 71 3296738733

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 37.415,006          493,5908108 75,801667 0,000000000          36430,57023 38399,4419 36430,57023 38399,4419

Bulan 310,394                11,75160701 26,412874 0,000000000          286,9558759 333,831558 286,9558759 333,8315582
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Lampiran 9  .  Analisis Regresi Linier Sederhana (Analisis Trend) Inflasi                  

                       di Provinsi Sulawesi Selatan (Januari 2015-Desember  2020) 

 

 

 

Regression Statistics

Multiple R 0,213539559

R Square 0,045599143

Adjusted R Square 0,031964845

Standard Error 0,41030998

Observations 72

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 1 0,563051428 0,5630514 3,344443811 0,071692218

Residual 70 11,78479956 0,1683543

Total 71 12,34785099

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept 0,452546557 0,097727245 4,6307103 0,000016329   0,257635713 0,6474574 0,257635713 0,647457402

Bulan -0,00425508 0,002326729 -1,8287821 0,071692218 -0,008895596 0,00038543 -0,008895596 0,000385434
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Lampiran 10.  Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk Determinan  
                       NTP Tanaman Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan      
                       (Januari 2015 - Desember 2020) 
 
Dependent Variable: NTP   
Method: Least Squares   
Date: 10/02/21   Time: 22:33  
Sample: 2015M01 2020M12   
Included observations: 72   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.589700 0.937492 -0.629019 0.5316 

LNHGB 0.107751 0.023125 4.659531 0.0000 
LNHJG 0.081049 0.012448 6.510899 0.0000 
LNIHB 0.472233 0.168039 2.810261 0.0066 

LNIHPP 1.586981 0.282389 5.619835 0.0000 
LNIHKO -0.717807 0.168227 -4.266883 0.0001 
LNUB -0.238764 0.025486 -9.368325 0.0000 
LNIFS 0.000267 8.67E-05 3.076290 0.0031 

     
     R-squared 0.802774     Mean dependent var 4.594441 

Adjusted R-squared 0.781202     S.D. dependent var 0.020155 
S.E. of regression 0.009428     Akaike info criterion -6.385848 
Sum squared resid 0.005689     Schwarz criterion -6.132886 
Log likelihood 237.8905     Hannan-Quinn criter. -6.285143 
F-statistic 37.21441     Durbin-Watson stat 1.115671 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Estimation Command: 
========================= 
LS LNNTP C LNHGB LNHJG LNIHB LNIHPP LNIHKO LNUB LNIFS 
Estimation Equation: 
========================= 
LNNTP = C(1) + C(2)*LNHGB + C(3)*LNHJG + C(4)*LNIHB + C(5)*LNIHPP + 
C(6)*LNIHKO + C(7)*LNUB + C(8)*LNIFS 
Substituted Coefficients: 
========================= 
LNNTP = -0.589700416136 + 0.107750893277*LNHGB + 
0.081048635252*LNHJG + 0.472233335369*LNIHB + 1.58698079063*LNIHPP - 
0.71780678454*LNIHKO - 0.23876386508*LNUB + 0.000266668738164*LNIFS 
 

Catatan: semua variabel sudah di-LN-kan  (log natural), shg pembahasan    

               estimasi dgn satuan % 

HGB = Harga Gabah Kering Giling                    HJG = Harga jagung pipilan      

IHB = Indeks Harga yang  Dibayar untuk Benih                                

IHPP = Indeks Harga yang Dibayar untuk Pupuk & Pestisida  
IHKO = Indeks Harga yang Dibayar untuk Konsumsi RT 
UB = Upah Buruh Tani                               IFS = Inflasi 
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Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian “Analisis Determinan Nilai Tukar petani  

                      Tanaman Pangan Di Provinsi Sulawesi Selatan”, 2021 

 

 
 

Gambar 1.  Pengumpulan Data Harga Gabah Kering Giling dan Jagung Pipilan di 

di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juli 2021 

 

 
 

Gambar 2.  Pengumpulan Data Harga Gabah Kering Giling dan Jagung Pipilan di 

di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi 

Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juli 2021 
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Gambar 3.  Pengumpulan Data Harga Benih dan Pupuk/Pestisida di di Dinas 

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi 

Selatan pada tanggal 23 Juli 2021 

 

 
 

Gambar 4.  Pengumpulan Data Harga Benih dan Pupuk/Pestisida di di Dinas 

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi 

Selatan pada tanggal 23 Juli 2021 
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Gambar 5. Pengumpulan Data Nilai  Tukar Petani Tanaman Pangan di Badan 

Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Agustus 

2021 

 

 
 

Gambar 6. Pengumpulan Data Harga Komsumsi RT di Badan Pusat Statistik   

Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Agustus 2021 
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Gambar 7. Pengumpulan Data Inflasi di Badan Pusat Statistik                      

Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Agustus 2021 

 

 
 

Gambar 8. Pengumpulan Data Upah Buruh Tani di Badan Pusat Statistik     

                  Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Agustus 2021 
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Lampiran 12. Surat Izin Penelitian  

 

1. Permohonan Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar 
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2. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan 
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3. Surat Izin Penelitian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan 
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4. Surat Ijin Penelitian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan 
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Lampiran 13. Surat Keterangan Bebas Plagiat 
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