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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu dan Keterlibatan Penelitian 

1. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu, para peniliti telah melakukan berbagai penelitian 

tentang nilai tukar petani, adapun penelitian terdahulu yang relavan dengan 

penilitian penulis yaitu: 

Penelitian Burhansyah (2011) pada petani jagung di Kalimantan dengan 

judul “ Nilai Tukar Petani dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Sentra 

Produksi Jagung Kalimantan Barat” menyimpulkan bahwa terjadi penurunan 

nilai tukar petani tanaman pangan dengan berdasarkan data BPS selama kurun 

waktu tahun 2008 sampai 2011. Nilai tukar petani tanaman jagung di sentra 

produksi Kalimantan Barat dipengaruhi oleh produktivitas, harga pupuk urea, 

pupuk SP 36, pupuk KCl, upah kerja, harga jagung dan harga gula. 

Penelitiannya tersebut didapatkan kesimpulan bahwa peningkatan NTP akan 

meningkatkan pendapatan. Peningkatan nilai tukar petani diperlukan upaya 

menyeluruh berupa intervensi dalam hal kebijakan harga output (jagung) dan 

harga input terutama pupuk. 

Penelitian yang dilakukan (Rusono et al:2013) menganalisis Nilai Tukar 

Petani (NTP) sebagai Bahan Penyusunan RPJMN tahun 2013-2015 di Jakarta. 

Dalam periode Januari 2008–Mei 2013, perkembangan NTP(daya beli petani) 
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menunjukkan peningkatan, sebagai akibat dari peningkatan laju HT lebih 

tinggi dibandingkan laju HB. Data yang dipublikasi oleh BPS, terkait dengan 

rumah tangga pertanian, usaha pertanian, harga-harga pertanian, dan lain-lain, 

publikasi hasil-hasil penelitian Panel Petani Nasional dari PSE-KP, dan Data 

dari direktorat teknis terkait di dalam Kementerian Pertanian. 

Penelitian yang dilakukan (Febriana et al:2015) menganalisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Di Provinsi Jawa Timur. 

Penelitian tersebut menghasilkan harga dasar gabah (HDG), produktivitas 

(PDV), dan upah kerja (UK) berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani 

di Provonsi Jawa Timur. Berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan di 

kabupaten Dompu kecamatan Woja, bukan hanya harga dasar gabah, 

produktitas, dan upah kerja saja tetapi biaya produksi seperti harga obat, dan 

harga bibit yang relatif lebih mahal daripada di Jawa. 

Penelitian yang dilakukan (Nirmala et al:2016) menganalisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Di Kabupaten 

Jombang. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa indikator pengeluaran 

petani memberikan nilai yang lebih tinggi daripada harga produk pertanian 

sehingga menyebabkan penurunan Nilai Tukar Petani.  
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2. Keterbaruan Penelitian 

Terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

perbedaan yang paling mendasar berada pada tahun pengambilan data, yaitu 

pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu terdapat perbedaan objek penelitian dan 

lokasi penelitian, penelitian tersebut menggunakan metode pengambilan data 

yaitu diambil secara langsung dengan menggunakan metode kuisioner kepada 

petani jagung di Kabupaten Dompu sehingga terdapat perbedaan biaya 

produksi yaitu, harga bibit, upah petani, dan harga obat. Terdapat pula indikator 

pengeluaran petani memberikan nilai yang lebih rendah daripada harga produk 

pertanian sehingga menyebabkan peningkatan terhadap Nilai Tukar Petani. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai tukar petani jagung di kecamatan 

Woja kabupaten Dompu. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Petani 

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah  

pertanian. Definisi petani menurut anwas (1992:34) mengemukakan bahwa 

petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau 

memelihara ternak dengan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. 

Petani menjadi seorang pengusaha yang mengalokasikan input dengan cara 

yang efisien untuk memperoleh produksi yang maksimal.tujuan untuk 

memaksimalkan produksi berguna bagi peningkatan keuntungan dari kegiatan 
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usaha taninya. Kendala yang di hadapi petani yaitu keterbatan biaya padahal 

keuntungan harus tetap dicapai, maka penggunaan biaya harus ditekan untuk 

memperoleh keuntungan (mubyarto 1995:67). 

2.  Nilai Tukar Petani  

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga 

yangnditerima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) dalam 

persentase. Nilai tukar petani juga merupakan suatu indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani 

(Badan Pusat Statistik 2011). 

Secara umum ada tiga pengertian Nilai Tukar Petani (Ruauw 2010). 

Pertama, jika NTP > 100, berarti petani mengalami surplus, harga produksi 

naik lebih besar daripada konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari 

pengeluarannya. Dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik 

dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Kedua, NTP = 100,berarti 

petani mengalami impas/break even. Kenaikan atau penurunan harga barang 

produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang 

konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. 

Ketiga, NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang 

produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang 

konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami 

penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani periode 
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sebelumnya. Hakekat dari pembangunan pertanian yaitu bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor pertanian. Mengingat 

sector pertanian merupakan sektor yang berhubungan dengan kehidupan 

masyarakat. Menurut Simaupang (1992) dalam Rachmat (2000) sector 

pertanian merupkan sektor perekonomian berbasis sumber daya lokal yang 

mempunyai peran yang cukup besar terhadap pembangunan suatu negara 

khususnya negara berkembang seperti Indonesia 

baikan kesejahteraan petani, akan sangat relevan untuk mengkaji 

dampak pembangunan yang dilaksanakan terhadap perbaikan kesejahteraan 

petani, agar dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan pembangunan pertanian 

selanjutnya (Indraningsih dkk., 2003). Salah satu indikator yang bisa dipakai 

untuk melihat kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani (NTP). NTP 

merupakan hubungan antara hasil yang dijual petani dengan barang dan jasa 

yang dibeli petani. Dengan kata lain NTP merupakan alat ukur kemampuan 

tukar barangbarang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang 

atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga petani dan keperluan 

dalam memproduksi barang-barang pertanian (Hendayana, 2001) 

Simatupang dan Maulana (2008) mengemukakan bahwa penanda 

kesejahteraan yang unik bagi rumahtangga tani praktis tidak ada, sehingga 

NTP menjadi pilihan satu-satunya bagi pengamat pembangunan pertanian 

dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Dengan demikian, NTP 

merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin 
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tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (Masyhuri, 

2007). 

3. Konsep Nilai Tukar 

Konsep NTP sebagai indikator kesejahteraan petani telah dikembangkan 

sejak tahun 1980-an (Rachmat, 2013). Salah satu unsur kesejahteraan petani 

adalah kemampuan daya beli dari pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan 

pengeluaran rumah tangga petani. Peningkatan kesejahteraan dapat diukur dari 

peningkatan daya beli pendapatan untuk memenuhi pengeluarannya tersebut. 

Semakin tinggi daya beli pendapatan petani terhadap kebutuhan konsumsi maka 

semakin tinggi nilai tukar petani dan berarti secara relatif petani lebih sejahtera. 

Selain sebagai indikator kesejahteraan, menurut Badan Pusat Statistik, NTP juga 

digunakan untuk:  

1. Mengukur kemampuan tukar (term of trade) produk yang dijual petani 

dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi 

rumah tangga.  

2. Memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari 

waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk 

memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.  

3. Menunjukkan tingkat daya saing (competiveness) produk pertanian 

dibandingkan dengan produk lain.  

Petani yang dimaksud dalam konsep NTP oleh BPS adalah petani yang 

berusaha di sub sektor tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura 
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(sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan), 

tanaman perkebunan rakyat (kelapa, kopi, cengkeh, tembakau dan kapuk 

odolan), peternak (ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil peternakan 

serta sub sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan 

budidaya. 

4. Pengukuran Nillai Tukar (NTP) 

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

kesejahteraan petani di pedesaan pada tahun tertentu dibandingkan dengan 

keadaan tahun dasarnya. NTP adalah perbandingan atau rasio antara Indeks 

yang Diterima Petani (It) dengan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang 

dinyatakan dalam persentase. 

Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang 

(produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang 

diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan-kebutuhan dalam 

memproduksi hasil pertanian (BPS, 1993). Penyusunan dan penghitungan NTP 

diperoleh dari dua komponen indeks, yaitu Indeks yang Diterima Petani (It) 

dan Indeks yang Dibayar Petani (Ib), NTP dirumuskan dengan: 

𝑁𝑇𝑃 =
𝐼𝑡

𝐼𝑏
× 100% 

Dalam penyusunan dan penghitungan indeks harga, terdapat empat komponen 

yaitu paket komoditas, diagram timbangan, tahun dasar dan data harga. 
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a) Penyusunan paket komoditas  

1. Paket komoditas Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mencakup 

barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan dan dijual petani. 

Kriteria pemilihan jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas 

adalah:  

(i) Banyak diproduksi/dihasilkan oleh petani.  

(ii) Mempunyai nilai “Marketed Surplus” cukup besar. Marketed Surplus 

adalah perbandingan antara nilai produksi yang dijual dengan nilai 

produksinya dari setiap jenis tanaman pertanian.  

(iii) Tersedia data harganya pada tahun dasar dan juga dapat dipantau 

kesinambungannya.  

2. Paket komoditas Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) mencakup barang 

dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan 

dalam memproduksi hasil pertanian. Kriteria pemilihan jenis barang yang 

tercakup dalam paket komoditas adalah:  

(i) Banyak dikonsumsi rumah tangga dan atau banyak digunakan dalam 

memproduksi hasil pertanian.  

(ii) Mempunyai pernan cukup besar terhadap total pengeluaran.  

(iii) Tersedia data harganya pada tahun dasar dan juga dapat dipantau 

kesinambungannya.  
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3. Jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas, diperoleh dari 

sumber-sumber berikut:  

a) Survei Harga Produsen Pedesaan (HPD),  

b) Survei Harga Konsumen Pedesaan (HKD)  

c) Survei Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SDT NTP),  

d) Sensus Pertanian,  

e) Survei Struktur Ongkos Usaha Tani,  

f) Susenas Modul Konsumsi dan  

g) Survei Biaya Hidup.  

b) Diagram timbangan  

1. Nilai diagram timbangan / penimbang yang digunakan dalam penyusunan 

It adalah nilai produksi yang dijual oleh petani dari setiap jenis barang 

hasil pertanian sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, 

tanaman perkebunan rakyat, perkebunan serta perikanan tangkap dan 

budidaya. Sebagai data penunjang dalam penghitungan diagram 

timbangan ini diperlukan tiga macam data yaitu:  

a) Kuantitas produksi  

b) Daftar Harga Produsen Pedesaan (HPD) dan  

c) Persentase marketed surplus  

2. Nilai diagram timbangan / penimbang dalam penyusunan Ib adalah nilai 

konsumsi / nilai biaya barang-barang atau jasa yang dikeluarkan/dibeli 

baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk 
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memproduksi hasil pertanian. Data penunjang yang digunakan adalah 

nilai konsumsi yang dibeli baik barang makanan maupun barang/jasa 

nonmakanan setiap provinsi.  

c) Tahun dasar  

Tahun dasar adalah periode waktu yang ditentukan sebagai permulaan 

dihitungnya angka indeks. Penentuan tahun dasar disebabkan adanya 

beberapa pertimbangan, antara lain:  

(i) Kondisi perekonomian nasional stabil,  

(ii) Tersedianya data yang lengkap,  

(iii) Tidak adanya gejolak pada bidang ekonomi, Hankam, sosial budaya dan 

politik.  

d) Data harga  

Pengumpulan data harga yaitu dengan melakukan wawancara langsung 

menggunakan daftar harga produsen di pedesaan pada tiap sub sektor. 

Pencatatan harga dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal 15 dengan 

menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 pada 

bulan yang bersangkutan.  

Pemilihan kecamatan dilakukan dengan rancangan sampling dua tahap, 

yaitu:  

1) Tahap pertama, dari setiap provinsi dipilih secara purposive bersyarat, 

dipilih sejumlah kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi 

pertanian,  
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2) Tahap kedua, dari setiap kabupaten terpilih, dipilih sejumlah kecamatan 

yang merupakan sentraproduksi pertanian.  

Kemudian dilakukan pemilihan pasar pada kecamatan terpilih yang 

didasarkan pada kriteria: 

1) Paling besar di kecamatan tersebut,  

2) Beraneka ragam barang yang diperdagangkan,  

3) Kebanyakan masyarakat berbelanja di sana,  

4) Dapat dijamin kelangsungan pencatatan harganya dan  

5) Pasar terletak di desa pedesaan.  

A. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)  

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) adalah indeks yang mengukur rata-

rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu paket jenis barang hasil 

produksi pertanian pada tingkat harga produsen di petani dengan dasar suatu 

periode tertentu. It digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang 

dihasilkan petani dan juga sebagai penunjang dalam penghitungan 

pendapatan sektor pertanian. It dirumuskan dengan: 

𝐼𝑡𝑡 =

∑
𝑃𝑡𝑡𝑖

𝑃𝑡(𝑡−1)𝑖
𝑃𝑡(𝑡−1)𝑖𝑄𝑜𝑖

𝑚
𝑖=1

∑ 𝑃𝑡𝑜𝑖𝑄𝑜𝑖
𝑚
𝑖=1

× 100% 

Dimana 

 Itt       = Indeks harga yang diterima petani bulan Ke-t 

 Ptti       = Harga yang diterima petani bulan ke-t untuk jenis barang-i 



16 
 

 
 

 Pt(t-1)I  = Harga yang diterima petani bulan ke-(t -1) untuk jenis barang 

Ke-i 

  Ptti      =  Relatif harga yang diterima petani bulan ke-t dibandingka ke- 

Pt(t-1)i 

(t-1) untuk jenis barang ke-i 

Ptoi       = Harga yang diterima petani pada tahun dasar untuk jenis barang 

ke – i 

Qoi      =  Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i 

m       = Banyak jenis barang yang tercakup dalam paket komuditas 

B. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)  

Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) adalah indeks yang mengukur rata-

rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu paket komoditas barang 

dan jasa biaya produksi dan penambahan barang modal serta konsumsi 

rumah tangga di daerah pedesaan dengan dasar suatu periode tertentu. Ib 

digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi 

petani dan dibutuhkan petani untuk memproduksi hasil pertanian. Ib 

dirumuskan dengan: 

𝐼𝑏𝑡 =

∑
𝑃𝑏𝑡𝑖

𝑃𝑡(𝑡−1)𝑖
𝑃𝑏(𝑡−1)𝑖𝑄𝑜𝑖

𝑚
𝑖=1

∑ 𝑃𝑏𝑜𝑖𝑄𝑜𝑖
𝑚
𝑖=1

× 100% 

Dimana: 

Ibt  = Indeks harga yang dibayar petani bulan ke te-t 

Pbti = harga yang dibayar petani bulan ke-t untuk jenis barang ke-i 
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Pb(t-1)I = Harga yang dibayar petani bulan ke-(T - 1) untuk jenis barang  

ke- i 

Pbti          = Relatif harga yang dibayar petani bulan ke- dibanding 

Pb(t-1)i 

Pboi = Harga yang dibayar petani pada tahun dasar untuk jenis barang  

ke-i 

Qoi = Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i 

M = Banyak jenis barang yang tercakup dalam paket komoitas 

5. Pendapatan  

Kebutuhan dan keinginan tidak terbatas jumlahnya, hanya saja kebutuhan 

dan keinginan tersebut dibatasi dengan jumlah pendapatan yang diterima oleh 

seseorang. Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antar satu 

dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang 

dilakukannya. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat 

pendidikan, skill dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat 

kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang 

diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari 

kenaikan hasil real income perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam 

tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, 

dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar. 

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau 

rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, 
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seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada 

sektor pemerintah dan swasta (Nazir, 2010: 17) . 

Pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum 

yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan 

semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran 

terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan 

merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil 

yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara 

garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal 

periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan 

modal dan hutang 

 (Zulriski, 2008: 22). 

Menurut Soekartawi (2002), pendapatan usahatani merupakan selisih 

antara total penerimaan yang diterima dari hasil usahatani dengan total 

biayaproduksi yang dikeluarkan. 

 

 


