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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu berjudul “Indikator Kesejahteraan 

Petani Melalui Nilai Tukar Petani dan Pembiayaan Syariah Sebagai Solusi. Tujuan 

penelitian ini untuk mengkaji seberapa besar masalah Nilai Tukar Petani. Hasilnya, 

harga gabah, produktifitas, harga pupuk dan harga barang konsumsi, NPT terhadap 

konsumsi non makanan dan makanan, serta biaya produksi. Sesuatu yang dapat 

dijadikan alternatif baru guna membantu sektor pertanian yang bebas bunga dan 

berdasarkan nagi hasil yaitu skim syariah. Dari implentasi hasilnya yang pertama 

yaitu, memperhatikan dan memanfakan sumber daya alam yang dimiliki melalui 

sektor pertanian. Kedua, diterapkannya subsidi pada alat pengolahan gabah yang 

perpotensi membuat petani tidak hanya menjual hasilnya pada tengkulak. Ketiga, 

pemerintah membuat sistem bank syariah yang hanya khusus pada pertanian, dan 

yang terakhir, dari pihak bank harus memiliki SDM yang dapat paham tentang 

masalah pada pertanian. Penelitian ini oleh (Keumala, 2018). 

Penelitian berikutnya yang saya ambil yaitu “Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi NTP tanaman pangan di Kab. Jombang”. Tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui NTP berpengaruh terhadap faktor-faktor apa saja. Hasilnya 

variabel luas lahan, hasil produksi yang dijual dan pestisida tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Tukar Petani. Variabel hasil jual produk dan pupuk 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani. Penelitian ini oleh (Muhaimin, 

2016). 
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Penelitian berikutnya yang saya ambil yaitu tentang analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi NTP Padi Sawah, di desa Karang Gading, Kec. Secanggang, 

Kab Langkat”. Tujuuan dari penelitian ini untuk menentukan besar NTP, 

mengetahui tingkat kesejateraan petani, dan yang terakhir untuk menganalisis 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani. Metode yang 

digunakan yaitu menggunakan konsep dari perhitungan NTP sederhana dan kriteria 

Badan Pusat Statistik untuk mengetahui dan menentukan tingkat kesejahteraan 

petani, dan menggunakal model regresi linier berganda untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi NTP. Hasil dari penelitian ini sebesar 112% permusim 

rata-rata nilai tukar petani padi. Maka, kondisi umum petani padi sawah sejahtera 

karena Nilai Tukar Petani rata-sata lebih besar dari 100%. Nilai R square yang 

didapat sebesar 0,963 atau bisa di bilang taraf kepercayaan 95% yang berarti yang 

berpengaruh terhadap nilai tukar petani yaitu harga gabah, produksi, luas lahan, 

biaya pupuk, biaya pestisida, biaya konsumsi pangan, dan biaya konsumsi non 

pangan. Penelitian ini oleh (Kurniawan, 2018). 

Penelitian berikutnya yang saya ambil yaitu Analisis Nilai Tukar Petani 

Komoditas Tanaman Pangan Di Sumatera Utara (Analysis of Farmers Term of 

Trade of Crops Commodities in North Sumatra). Tujuan dari penelitian ini ada lima, 

namun yang terakhir yaitu atau yang kelima yaitu untuk menganalisis faktor-faktor 

apa saja yang memengaruhi nilai tukar petani komoditas tanaman pangan di 

SUMUT dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Nilai Tukar Penerimaan dan 

konsep subsistensi serta Persamaan Linier Cobb Douglas. Hasil dari penelitian ini 

yaitu, nilai 99,07% merupakan hasil dari perhitungan rata-rata NTP tanaman 



7 
  

 
 

pangan Sumatera Utara. Dari hasil analisis Nilai Tukar subsisten mendapatkan 

376,96% sebagai pengeluaran rumah tangga petani.  Diantara pengeluaran rumah 

tangga untuk sandang dan untuk makan yang menjadi pengeluaran terbesar yaitu 

makan sedangkan sandang merupakan pengeluaran terkecil. NTS Pangan terhadap 

produksi menunjukkan bahwa kompenen terbesar dalam biaya produksi usaha tani 

pangan ada pada biaya pupuk dan biaya upah tenaga kerja. Terkahir secara parsial 

maupun serempah faktor-fakrot yang berpengaruh terhadap nilai tukar petani di 

SUMUT yaitu produktifitas hasil, luas lahan, biaya tenaga kerja, harga pupuk dan 

harga komoditas. Penelitian ini oleh (Riyadh, 2015). 

Penelitian terakhir yang saya ambil yaitu “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan Padi Di Aceh”. 

Tujuan dari penelitian ini guna menganalisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi 

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan di Aceh. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu time series dan menggunakan aplikasi Shazam versi 10.1. 

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama variabel inflasi berpengaruh signifikan 

terhadap nilai tukar petani, kedua variabel Luas Panen berpengaruh signifikan 

terhadap nilai tukar petani. Dan yang ketiga variabel harga pupuk berpengaruh 

signifikan terhadap nilai tukar petani. Penelitian ini oleh (Faridah, 2016). 

Perbedaan penilian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada 

objek atau lokasi yang diteliti. Pada penelitian ini lokasi yang digunakan adalah 

Negara Indonesia, selain pemilihan lokasi, periode waktu yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah selama 15 tahun yang dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 

2018.  Selain pemilihan lokasi dan periode waktu, variabel dependen yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai tukar petani yang langsung didapat pada 

web BPS Indonesia dan variabel independen yang digunakan yaitu impor beras dan 

luas lahan sawah. Penelitian ini juga menggunakan alat analisis E-Views9. 

Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

menggunakan variabel inflasi, serta penggunaan model dalam menganalisis data. 

B. Landasan Teori 

1. Kesejahteraan Petani 

Petani merupakan sebuah profesi yang dapat mensejahterakan 

masyarakat. Karena manusia akan merasa kesulitan bila tidak ada 

petani. Oleh karena itu, petani menjadi sangat penting bagi kehidupan 

manusai. Menurut Sunarti dan Khomsan (Sunarti & Khomsan, 2006) 

dari jurnal (keumala & Zainudin, 2018), ada beberapa hal yang bisa 

menjelaskan tentang kesejahteran petani itu sendiri. Terealisasinya 

kesejahteraan petani melalui meningkatnya pendapatan petani, hampir 

tidak terjadi kegagalan pasa masa panen, produktivitas yang meningkat, 

terbelinya gabah dengan harga yang tinggi. Kenyataanya, ada beberapa 

hal yang menjadi sebab para petani belum dapat dibilang maju dan 

merasakan kesejahteraan. Sebab-sebab tersebut yaitu, pertama, para 

tengkulak membeli gabah dari para petani dengan harga yang bisa di 

bilang murah; kedua, pemerintah kurang menyediakan pasokan subsidi 

pupuk dan benih tanaman; ketiga  adanya impor beras yang berasal dari 

negara tetangga yang membuat beras lokal kurang diminati; keempat, 

pinjaman-pinjaman yang di berikan untuk petani terbilang sulit. 

Tingkat kesejahteraan petani bisa diukur dengan salah satu alat ukur. 
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Alat ukur yang digunakan yaitu NTP atau Nilai Tukar Petani. 

Kesejahteraan petani bisa dibilang tinggi bila nilai tukar petaninya 

tinggi (Darwanto, 2005) dalam jurnal (keumala & Zainudin, 2018). 

2. Nilai Tukar Petani 

Secara umum ada tiga pengertian Nilai Tukar Petani (Ruauw, 

2010) dari jurnal (keumala & Zainudin, 2018). Yang pertama, bila 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. Jadi bisa dibilang tingkat kesejahteraan petani meningkat 

dibanding sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, bila Nilai Tukar Petani 

(NTP) = 100, maka petani tidak mendapatkan keuntung maupun 

kerugian. Karena harga barang produksinya ketika naik maupun turun 

sama dengan presentare dari barang konsumsi yang naik maupun turun. 

Pada tingkat ini tidak ada perubahan pada kesejahteraan petani. 

Terakhir yang ketiga, bila 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. Jadi bisa dibilang Tingkat Kesejahteraan lebih rendah 

Tingkat Kesejahteraan Petani sebelumnya. 

Berasal dari jurnal (Nurasa & Rachmat, 2013) Secara umum Nilai 

tukar petani (NTP) didefinisikan sebagai pembagian antara harga yang 

diterima petani (IT) dengan harga yang dibayar petani (IB). Harga yang 

diterima petani (IT) berdasarkan perhitungan nilai jual hasil pertanian 
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yang dihasilkan petani, sedangkan harga dibayar petani (IB) 

berdasarkan perhutungan harga yang harus dibayar petani dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, penambahan barang modal dan biaya 

produksi. Rumus untuk mecari nilai tukar petani yaitu: 

𝑁𝑇𝑃 =
𝐼𝑇

𝐼𝐵
 

Keterangan :  

NTP = Indeks NTP 

IT = Indeks harga yang diterima petani 

IB = Indeks harga yang dibayar petani 

C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 
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D. Hipotesis 

Dari kerangka berfikir diatas peneliti akan merumuskan hipotesis yaitu: 

𝐻0 =   Diduga Impor Beras, Inflasi, dan Luas Lahan Sawah berpengaruh 

terhadap Nilai Tukar Petani Di Indoneisa. 

 𝐻1 =  Diduga Impor Beras, Inflasi, dan Luas Lahan Sawah tidak berpenga 

ruh terhadap Nilai Tukar Petani Di Indoneisa. 


