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ABSTRACT 

This study aims to analyze the exchange rate of farmers and the factors that influence it in West Java province 

in 2008 – 2020. The variables studied were land area, rice productivity, fertilizer cost and seed cost. The 

research method used is the study of literature by examining secondary data published nationally and 

regionally from various valid and credible sources derived from the Central Statistics Agency, the Department 

of food crops and Horticulture of West Java Province, the Ministry of Agriculture and others. The study was 

conducted in the period between November 2021 and March 2022. Data processing is done using Least Squares 

analysis with the help of E-Views 9 Software. The results showed that the exchange rate of farmers of food crops 

in West Java Province in the period from 2008 to 2020 was influenced simultaneously by land area, rice 

productivity, fertilizer cost and seed cost. But partially, the variable land area does not significantly affect the 

exchange rate of food crop farmers. Variable rice productivity, fertilizer costs and seed costs partially 

significantly affect the exchange rate of farmers of food crops in West Java. 

Keywords: farmers exchange rate, food crops, West Java, Farmers Welfare, eviews 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Nilai Tukar Petani dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di 

Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2020. Variabel yang diteliti pengaruhnya yaitu luas lahan, produktivitas padi, 

biaya pupuk dan biaya benih. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan meneliti data-data 

sekunder yang dipublikasi secara nasional maupun regional dari berbagai sumber valid dan kredibel yang 

berasal dari Badan Pusat Statistik, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kementerian 

Pertanian dan lain-lain. Penelitian dilakukan pada rentang waktu antara bulan November 2021 sampai dengan 

Maret 2022. Pengolahan data yang dilakukan menggunakan analisis Least Squares dengan bantuan Software E-

Views 9. Hasil penelitian menunjukkan nilai tukar petani komoditas tanaman pangan di Provinsi Jawa Barat 

dalam rentang waktu 2008 sampai dengan 2020 dipengaruhi secara simultan oleh luas lahan, produktivitas padi, 

biaya pupuk dan biaya benih. Namun secara parsial, variabel luas lahan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai tukar petani tanaman pangan. Variabel produktivitas padi, biaya pupuk dan biaya benih secara 

parsial berpengaruh secara signifikan terhadap nilai tukar petani komoditas tanaman pangan di Jawa Barat. 

Kata kunci : nilai tukar petani, tanaman pangan, Jawa Barat, kesejahteraan petani, eviews 
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PENDAHULUAN 

 Penduduk Indonesia mayoritas 

menggantungkan hidupnya pada sektor 

pertanian. Data BPS menunjukkan pada bulan 

Februari tahun 2021 tenaga kerja yang bekerja 

pada sektor pertanian mencapai 38.777.600 

orang atau sekitar 29,59% dari seluruh 

angkatan kerja yang ada di Indonesia. Meski 

demikian secara keseluruhan, dalam kurun 

waktu 10 tahun terakhir sejak 2011 sampai 

dengan 2021, presentase tenaga kerja sektor 

pertanian di Indonesia cenderung mengalami 

penurunan.  

 

 
  

Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan 

luasan lahan sawah sebagai imbas alih fungsi 

lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. 

Alih fungsi lahan itu sendiri terjadi karena 

nilai ekonomis dari lahan yang dikuasai para 

petani tidak memberikan dampak yang positif 

terhadap tingkat kesejehateraannya sehingga 

para petani menjual lahan sawahnya.  

 Tingkat kesejahteraan petani berpengaruh 

secara signifikan terhadap alih fungsi lahan 

sawah. Pada saat petani merasa tidak 

mendapatkan manfaat dari lahan sawahnya 

sehingga berkurang tingkat kesejahteraannya, 

yang terjadi kemudian mereka menjual lahan 

sawahnya kepada pihak lain (Ayub et al., 

2021).  

 Faktor yang paling mempengaruhi 

terjadinya penurunan tenaga kerja sektor 

pertanian salah satunya yaitu penguasaan 

lahan dan pendapatan (Khaafidh and 

Poerwono, 2013). Para pekerja di sektor 

pertanian yang selanjutnya disebut dengan 

Petani, memiliki peran yang sangat penting 

sebagai pejuang pangan dalam peningkatan 

produksi. Sungguh sangat ironi apabila sebagai 

pejuang ekonomi yang memiliki kontribusi 

dalam peningkatan produksi dan peningkatan 

produktivitas, tetapi tingkat kesejahteraannya 

tidak juga meningkat. Sejatinya, sejalan 

dengan kontribusi yang diberikan untuk 

bangsa ini dalam ketahanan ekonomi, 

ketahanan ekonomi di tingkat petani juga 

dapat terjaga sehingga kesejahteraan 

masyarakat bisa terwujud.  

 Pemerintah memiliki instrumen tersendiri 

dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani 

yang secara periodik diterbitkan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) yang menjadi acuan 

pemerintah dalam melihat kesejahteraan petani 

kita. Instrumen itu dikenal dengan istilah Nilai 

Tukar Petani (NTP). NTP saat ini menjadi 

salah satu instrumen yang bisa diandalkan 

dalam memberikan gambaran tentang tingkat 

kesejahteraan di tingkat petani, tinggal 

bagaimana kemudian pemerintah 

memperhatikan hal-hal apa saja yang 

mempengaruhinya untuk dilakukan kebijakan 

penyelesaian apabila ditemukan masalah.  

 Dalam kaitannya dengan garis kemiskinan, 

di Provinsi Sumatera Selatan, nilai tukar petani 

memiliki pengaruh paling besar terhadap garis 

kemiskinan, kemungkinan kondisi yang sama 

terjadi juga di wilayah lain di Indonesia. (Yesi 

and Sugiarti, 2021).  

 Indeks Harga Konsumen (IHK) atau yang 

lebih dikenal dengan inflasi, Produk Domestik 

Bruto (PDB) dan harga beras memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai tukar petani 

(Aulia et al., 2021). Nilai Tukar Petani di 

Provinsi Sumatera Utara secara parsial 

dipengaruhi secara signifikan oleh faktor 

inflasi, tenaga kerja dan NTP tahun 

sebelumnya sedangkan variable suku bunga 

dan PDRB tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Tukar Petani (Ramadhanu, 

2021). 

 Jawa Barat merupakan provinsi yang 

memiliki lahan pertanian terbesar ketiga di 

Indonesia setelah Provinsi Jawa Tengah dan 

Jawa Timur (Kementerian Pertanian RI, 2019). 

Sebagai tiga besar provinsi yang memiliki 
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luasan lahan sawah terbanyak di Indonesia, 

tentunya didalamnya terdapat banyak petani 

yang menyandarkan kehidupannya di sektor 

pertanian. Berbagai kebijakan Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat telah diberikan kepada 

para petani untuk meningkatkan 

kesejahteraannya.  

 Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan 

angka NTP di Jawa Barat sebagai acuan bagi 

Pemerintah Daerah Provinsi dalam memonitor 

tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Jawa 

Barat yang menjadi dasar dalam pengambilan 

kebijakan pada sektor pertanian di Jawa Barat. 

BPS membagi NTP menjadi beberapa 

subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan 

(NTP-TP), Subsektor Tanaman Hortikultura 

(NTP-TH), Subsektor Tanaman Perkebunan 

Rakyat (NTP-PR), Subsektor Peternakan 

(NTP-PT) dan Subsektor Perikanan (NTP-IK). 

Pada penelitian ini, NTP yang akan diteliti, 

dianalisis dan dibahas adalah Nilai Tukar 

Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTP-TP). 

 Dalam rentang 13 tahun terakhir yaitu 

pada periode tahun 2008 sampai dengan 2020, 

capaian NTP-TP di Provinsi Jawa Barat 

ditunjukkan pada grafik dibawah ini: 

 

 
  

 Berdasarkan grafik diatas, terlihat 

fluktuatifnya angka NTP-TP di Provinsi Jawa 

Barat. Rata-rata capaian NTP-TP di Jawa 

Barat berada pada angka 100,26. NTP-TP 

terrendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 

91,27. NTP-TP terbesar tercapai pada tahun 

2015 dengan angka NTP-TP sebesar 106,72. 

Secara umum selama 13 tahun terakhir mulai 

tahun 2008 sampai dengan 2020, NTP-TP 

Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil yang 

cukup baik dimana capaian rata-rata NTP-TP 

masih di atas 100.  

 Kemungkinan, capaian tersebut tercapai 

sebagai implikasi dari diberikannya bantuan-

bantuan yang diberikan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat kepada petani, dan 

mungkin juga, capaian tersebut bukan sebagai 

implikasi dari bantuan yang diberikan. Selama 

ini, setiap tahun Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat memberikan bantuan kepada petani 

berupa bantuan pupuk, bantuan benih, bantuan 

sarana dan prasarana pertanian dan lain-lain. 

Selain bantuan tersebut, pemerintah provinsi 

melaksanakan program dan kegiatan yang 

berkaitan dengan luas lahan sawah yaitu 

program perlindungan lahan pertanian dan 

pencetakan lahan sawah baru serta yang 

berkaitan dengan peningkatan produktivitas 

padi di Jawa Barat. 

 Atas dasar hal tersebut, maka ada beberapa 

rumusan masalah dalam penelitian ini yang 

ingin dikaji yaitu bagaimana pengaruh luas 

lahan, produktivitas, biaya pupuk dan biaya 

benih secara simultan, luas lahan, biaya benih 

terhadap nilai tukar petani komoditas tanaman 

pangan di Jawa Barat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian dilakukan dalam rentang waktu 

antara bulan November 2021 sampai Maret 

2022 dengan teknik pengumpulan data yaitu 

melalui studi kepustakaan. Data yang 

dikumpulkan meliputi data time series untuk 

semua variabel dalam rentang waktu yang 

selebar-lebarnya sesuai dengan ketersediaan 

data dari Buku Jawa Barat Dalam Angka yang 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 

secara tahunan antara tahun 2008 sampai 

dengan 2020. Sumber data lain yang telah 

dipublikasi secara resmi oleh sumber data 

dipelajari, dikaji, ditelaah dan diteliti dalam 

menunjang penelitian yang dilakukan melalui 

baik melalui internet research maupun library 

research.  

 Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan verifikatif. Metode 

penelitian verifikatif yaitu metode penelitian 
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yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antar dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013). 

Metode ini digunakan untuk menguji 

kebenaran dari suatu hipotesis yang diteliti. 

Dalam kontek penelitian ini, metode verifikatif 

digunakan untuk mengetahui dan mengkaji 

seberapa pengaruh luas lahan, produktivitas 

padi, biaya pupuk dan biaya benih terhadap 

Nilai Tukar Petani Komoditas Tanaman 

Pangan di Provinsi Jawa Barat pada rentang 

waktu tahun 2008 sampai 2020. 

 Adapun rancangan model yang akan diuji 

pada penelitian ini yaitu: 

                    

dimana : 

y = Nilai Tukar Petani Komoditas Tanaman 

Pangan, dalam satuan indeks 

x1  = Luas Lahan, dalam satuan Hektar (Ha) 

x2  = Produktivitas Lahan, dalam satuan 

Ton/Ha 

x3  = Biaya Pupuk, dalam satuan indeks biaya 

pupuk 

x4  = Biaya Bibit, dalam satuan indeks biaya 

bibit 

Pengujian model akan menggunakan Least 

Squares pada Software E-Views 9. 

   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

 Nilai tukar petani komoditas tanaman 

pangan di Jawa Barat selama rentang waktu 

antara tahun 2008 – 2020, diperoleh angka 

rata-rata sebesar 100,26. Dari angka tersebut 

dapat diinterpretasikan bahwa pendapatan 

yang diterima petani masih lebih besar dari 

pengeluarannya meskipun tidak terlalu 

signifikan. Capaian maksimal nilai tukar 

petani tanaman pangan terjadi pada tahun 2015 

yaitu sebesar 106,72 dan capaian terburuk nilai 

tukar petani terjadi pada tahun 2009 yaitu 

sebesar 91,27. Rata-rata nilai tukar petani 

komoditas tanaman padi di Jawa Barat pada 

rentang waktu 2006 - 2008 diperoleh sebesar 

94,23 (Nurasa and Rachmat, 2016). Angka 

yang dicapai pada tahun 2009 tidak jauh 

berbeda dengan rata-rata nilai NTP tahun 2006 

sampai dengan 2008. 

Tabel. 1.  Analisis Statstik Deskriptif 

Variabel Rata-

Rata 

Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maksimum 

NTP TAPI 100,26 91,27 106,72 

Luas Lahan 1.024.0

55 

855.740 1.132.410 

Produktivitas 

Padi 

58,21 54,26 61,22 

Biaya Pupuk 111,31 100,00 130,74 

Biaya Bibit 118,41 97,26 148,18 

 

 

Pembahasan Secara Simultan 

 Berdasarkan tabel dibawah, hasil 

pengujian secara simultan diperoleh nilai Prob 

(F-statistic) sebesar 0,049928 < 0,05, sehingga 

dapat diinterpretasikan bahwa luas lahan, 

produktivitas, pupuk dan benih secara 

bersama-sama (simultan) mempengaruhi nilai 

tukar petani komoditas tanaman pangan dan 

model penelitian                  

     dapat diterima, sehingga diperoleh 

persamaan : 

                          

                  

 Nilai tukar petani komoditas tanaman 

pangan di Provinsi Jawa Barat dalam rentang 

waktu 2008 sampai dengan 2020 dipengaruhi 

secara simultan oleh luas lahan, produktivitas 

padi, biaya pupuk dan biaya benih. Nilai 

koefisien determinasi (Adjusted R Square) 

yang diperoleh dari hasil pengolahan data 

yaitu sebesar 0,486316. Artinya luas lahan, 

produktivitas padi, biaya pupuk dan biaya 

benih hanya mampu menjelaskan nilai tukar 

petani komoditas tanaman pangan di Jawa 

Barat sebesar 48,63%. Sisanya dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini diantaranya misalnya biaya 

tenaga kerja, harga produk di tingkat 

konsumen, produksi, kebutuhan panga, 

kebutuhan non pangan, kepemilikan lahan dan 

lain-lain.  
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Tabel 2. Hasil Secara Simultan  

Variabel Koefisien t_statistik Prob 

C -46,103 -1,090 0,307 

Luas Lahan -0,018 -0,933 0,378 

Produktivitas 

Padi 

2,104 2,687 0,028 

Biaya Pupuk 1,251 2,393 0,044 

Biaya Bibit -0,817 -2,339 0,047 

R-Squared 0,657   

Adjusted R-

squared 

0,486   

F-statistic 3,840   

Prob (F-

statistic) 

0,0049   

 

Pengaruh Luas Lahan terhadap Nilai 

Tukar Petani 

 Luas lahan secara parsial tidak 

mempengaruhi nilai tukar petani komoditas 

tanaman pangan di Provinsi Jawa Barat. Luas 

lahan pertanian tanaman pangan di Jawa Barat 

yang notabene menjadi provinsi ketiga yang 

memiliki luas lahan pertanian terbesar di 

Indonesia, ternyata bukan menjadi faktor 

pengungkit meningkatnya nilai tukar petani 

komoditas tanaman pangan di Provinsi Jawa 

Barat. Petani yang memiliki garapan lahan 

yang sempit atau kecil dengan petani yang 

memiliki garapan lahan yang luas dalam 

konteks upaya peningkatan kesejahteraan 

ternyata sama saja. Logika sederhananya, 

semakin luas lahan pertanian yang digarap, 

semakin banyak biaya yang dikeluarkan untuk 

membeli pupuk dan benih serta semakin besar 

juga biaya pengolahan lahan mulai dari 

persiapan budidaya sampai dengan panen.  

 Senada dengan penelitian ini, di 

Kabupaten Jombang, luas lahan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar 

Petani.(Nirmala et al., 2016). Bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Marshelia et al., 2017) menunjukkan 

bahwa luas lahan berbanding terbalik dengan 

nilai tukar petani di Kabupaten Klaten. Nilai 

koefisien regresi untuk luas lahan sebesar – 

0,773 menunjukkan bahwa semakin luas lahan 

pertanian yang digarap berimbas pada 

penurunan nilai tukar petani. 

 Begitu juga dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Fajri et al., 2016) bahwa di 

Kabupaten Sragen Luas Lahan merupakan 

faktor yang memiliki pengaruh paling besar 

terhadap nilai tukar petani dibandingkan 

dengan variabel bebas lainnya. 

  

Pengaruh Produktivitas terhadap Nilai 

Tukar Petani 

 Nilai tukar petani komoditas tanaman 

pangan di Jawa Barat dipengaruhi secara 

signifikan oleh produktivitas padi. 

Produktivitas padi berbanding lurus dengan 

nilai tukar petani. Semakin tinggi produktivitas 

padi yang dicapai maka semakin tinggi 

kontribusinya dalam peningkatan nilai tukar 

petani di Provinsi Jawa Barat. Kebijakan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya 

meningkatkan produktivitas padi menjadi hal 

perlu dipertimbangkan dan diprioritaskan. 

Misalnya, adaptasi teknologi pertanian, teknik 

budidaya tanaman pangan yang tepat dan 

pemilihan benih unggul yang terjamin serta 

sekolah lapang peningkatan produktivitas padi 

dan lain-lain.  

 Hasil serupa terjadi pada penelitian yang 

dilakukan oleh Wiwit Rahayu dkk (2016), di 

Kabupaten Sragen, disimpulkan bahwa 

produktivitas padi mempunyai nilai koefisien 

regresi 29,997 dengan hubungan positif, 

menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 

1 Ton/Ha pada produktivitas padi akan 

meningkatkan nilai tukar petani di Kabupaten 

Sragen sebesar 29,997%. 

 

Pengaruh Biaya Pupuk terhadap Nilai 

Tukar Petani 

 Biaya pupuk yang dikeluarkan oleh petani 

berbanding lurus dengan peningkatan nilai 

tukar petani komoditas tanaman pangan di 

Provinsi Jawa Barat. Dengan kata lain, jika 

ingin meningkatkan kesejahteraan petani 

tanaman pangan di Jawa Barat, maka biaya 

pupuk yang harus dikeluarkan harus juga 

besar.  
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 Secara logis, hasil ini terlihat aneh karena 

seharusnya semakin kecil biaya pupuk yang 

dikeluarkan petani, semakin besar pendapatan 

petani tersisa untuk memenuhi kebutuhan 

lainnya. Karena kondisi inilah, mungkin 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat setiap tahun 

memberikan bantuan pupuk atau memberikan 

subsidi untuk pembelian pupuk, bukan karena 

ingin mengurangi pengeluaran petani atas 

pembelian pupuk untuk kebutuhan 

budidayanya, tetapi lebih kepada bagaimana 

meningkatkan nilai satuan biaya pupuk agar 

dapat mendongkrak peningkatan nilai tukar 

petani tanpa membebani petani untuk 

mengeluarkan uang lebih untuk membeli 

pupuk.  

 Hal ini bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Rahayu 

dkk (2016), dimana dari hasil penelitiannya 

biaya pupuk mempunyai nilai koefisien regresi 

4,458x10-5 dengan hubungan negatif yang 

menyatakan bahwa setiap peningkatan sebesar 

Rp.100.000,00/bulan pada biaya pupuk akan 

menurunkan nilai tukar petani di Kabupaten 

Sragen sebesar 4,458%. 

 

Pengaruh Biaya Benih terhadap Nilai 

Tukar Petani 

 Biaya benih berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai tukar petani dan bernilai negatif 

berarti semakin kecil biaya benih yang 

dikeluarkan oleh petani akan memberikan 

dampak peningkatan nilai tukar petani 

komoditas tanaman pangan di Provinsi Jawa 

Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

menyadari betul kondisi ini sehingga dalam 

upaya menjaga agar nilai tukar petani ini 

meningkat dan masih dapat dijaga pada 

kondisi aman sesuai yang diharapkan, setiap 

tahun Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

memberikan bantuan benih kepada petani. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: Nilai tukar 

petani komoditas tanaman pangan di Jawa 

Barat dalam rentang waktu 2008 sampai 

dengan 2020 secara simultan dipengaruhi oleh 

luas lahan, produktivitas padi, biaya pupuk dan 

biaya benih meskipun keempat variabel 

tersebut hanya mampu menjelaskan 48% dari 

nilai tukar petani komoditas tanaman pangan 

di Jawa Barat. Dengan demikian, apabila 

keempat variabel tersebut diprioritaskan, 

diperhatikan dan menjadi titik berat 

pembangunan pertanian di Jawa Barat, paling 

tidak setengah dari nilai tukar petani 

komoditas tanaman pangan yang ditargetkan 

ada harapan sudah tercapai. Untuk 

meningkatkan nilai tukar petani komoditas 

tanaman pangan di Jawa Barat, khususnya 

yang berkaitan dengan pemberian bantuan dan 

pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat, urutan prioritas yang 

harus dilakukan mengacu pada variabel: a.  

Produktivitas Padi, b. Biaya Pupuk, c. Biaya 

Benih, d. Luas Lahan. 

Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa 

saran yang mungkin bisa menjadi 

pertimbangan dalam meningkatkan nilai tukar 

petani komoditas tanaman pangan di Provinsi 

Jawa Barat, yaitu: Bagi pengambil kebijakan 

di Provinsi Jawa Barat, mulai dari Pemerintah 

Provinsi hingga Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, prioritas pembangunan 

pertanian dalam kaitannya untuk 

meningkatkan kesejahteraan petani, harus 

dititikberatkan pada urutan prioritas kegiatan 

berikut ini yaitu: Produktivitas Padi, Biaya 

Pupuk, Biaya Benih, Luas Lahan. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang 

diteliti pada penelitian hanya mampu 

menjelaskan 48% nilai tukar petani komoditas 

tanaman pangan di Provinsi Jawa Barat. 

Sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk coba meneliti 

faktor faktor lain tersebut agar semakin 

memperkaya pilihan variabel mana yang 

paling dominan bagi peningkatan nilai tukar 

petani untuk dijadikan referensi pengambil 

kebijakan agar lebih tepat sasaran dan efektif 
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serta efisien dalam penggunaan anggaran 

negara. 
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