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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Negara Indonesia yang berada di negara agraris memiliki salah satu kelebihan 

yaitu dianugrahi tanah yang subur. Dengan memanfaatkan tanah yang subur ini, tak 

heran sejak jaman dahulu sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian 

pada sektor pertanian. Hingga kini tercatat pada tahun 2017 dan 2018 melalui data 

(Bank Dunia, 2018)  jumlah penduduk Indonesia 2017 mencapai 264,6 juta jiwa 

dan 2018 mencapai 267,7 juta jiwa dan hampir sebagian besar penduduk Indonesia 

bekerja di sektor pertanian. Walaupun sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani, kenyataanya masyarakat yang berpenghasilan 

menengah ke bawah kebanyakan bekerja sebagai petani. Pendapatan yang 

diperoleh oleh para petani tiap panennya yang kecil kadang tidak sebanding dengan 

biaya yang mereka keluarkan untuk bertani.  

 Bila daya beli petani belum meningkat. Maka, sebuah produksi tanaman dan 

pendapatan petani belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Tingkat 

kesejahteraan petani bisa diukur dengan salah satu alat ukur. Alat ukur yang 

digunakan yaitu NTP atau Nilai Tukar Petani. Sejahtranya tingkat kehidupan 

petani, ditandai dengan tingginya Nilai Tukar Petani. Perhitungan Nilai Tukar 

Petani dapat di peroleh dari perbandingan indeks harga yang harus diterima petani 

terhadap indeks harga dibayar oleh petani. Tingkat daya tukar atau daya beli petani 

terhadap produk yang dibeli atau dibayar petani yang digambarkan oleh Nilai Tukar 

Petani mencakup konsumsi dan input produksi yang dibeli. Nilai NTP yang 

semakin tinggi, maka semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan 
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input produksi tersebut. Nilai NTP yang semakin tinggi, berarti relatif lebih 

sejahtera. 

 Menurut (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018d), nilai tukar petani di 

Indonesia tahun 2004 sampai 2006 dan 2009 berada dibawah 100 yang mana Nilai 

Tukar Petani (NTP) < 100, maka bisa dibilang petani mengalami kerugian. Karena, 

harga barang produksi yang naik lebih kecil dibandingkan dengan harga barang 

yang dikonsumsin. Namun mulai tahun 2007 hingga 2018 nilai tukar petani di atas 

100. Nilai Tukar Petani (NTP) > 100, maka bisa dibilang petani mendapatkan 

keuntungan, harga produksi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan harga 

konsumsinya. Pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada konsumsinya. 

Pertumbuhan nilai tukar petani tahun 2005 sampai 2018 mengalami fluktuasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Indonesia 2018, di olah 

Grafik 1.1. Pertumbuhan Nilai Tukar Petani Tahun 2004-2018 

Pemerintah beralasan bila penurunan NTP ini akibat dari keadaan musim 

yang berubah rubah di setiap bulannya. Data (Badan Pusat Statistik Indonesia, 

2017) menyebutkan sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian. 
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Kala pendapatan mayoritas pekerja di Indonesia terganggu, maka konsumsi secara 

keseluruhan tentu akan terganggu. Ini yang menyebabkan konsumsi belum bisa 

tumbuh lebih cepat pada 3 tahun terakhir, karena ada masalah di sektor pertanian. 

Kebutuhan panggan nasional dapat terpenuhi melalui produksi dalam negeri 

maupun impor. Namun kebijakan Impor bahan pangan yang diterapkan, Membuat 

impor beras masuk dengan jumlah yang lumyan besar. Tidak hanya impor, masalah 

inflasi yang terjadi dan terjadinya alih fungsi lahan yang bisa membuat luas lahan 

sawah berubah tiap tahunya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai hal tersebut dengan judul penelitian yaitu “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Nilai Tukar Petani di Indonesia Tahun 2004-2018” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan diatas. Maka, dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu “Bagaimana pengaruh impor beras, inflasi, dan 

luas lahan sawah terhadap nilai tukar petani di Indonesia tahun 2004-2018”? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas. Maka, tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh impor beras, inflasi, 

dan luas lahan sawah terhadap nilai tukar petani di Indonesia tahun 2004-2018. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan untuk pemerintah dalam membuat sebuah 

kebijakan dan pengambilan kebijakan guna membantu kesejahteraan 

petani. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan informasi untuk peneliti lain guna meneliti dan 

mengembangkan tentang Analisi Faktor-Faktor yang mempengaruhi 

Nilai Tukar Petani di Indonesia. 


