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KATA SAMBUTAN 

Pembangunan daerah pada dasarnya ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu dalam setiap 

tahapan pembangunan, kesejahteraan masyarakat selalu menjadi 

tujuan utama. Bantul sebagai daerah dimana jumlah penduduk yang 

terlibat dalam kegiatan pertanian/agribisnis cukup besar, sehingga 

perhatian terhadap kesejahteraan petani dinilai sangat strategis. 

Salah satu indikator/alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai 

tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP).  

Publikasi Nilai Tukar Petani (NTP) ini merupakan kerjasama 

antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Badan Pusat 

Statistik. Semoga publikasi ini memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan untuk lebih memacu pelaksanaan 

pembangunan, khususnya di Kabupaten Bantul. Akhirnya kami 

ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada 

Saudara Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul dengan 

seluruh jajarannya sehingga penyusunan buku Nilai Tukar Petani 

(NTP) Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini terlaksana dengan baik.  

Bantul,   Desember 2019 
Dinas Komunikasi dan Informatika  

Kabupaten Bantul 
Kepala,  

Ir. FENTY YUSDAYATI, MT 
NIP. 19670403 199403 2 008 
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KATA PENGANTAR 

Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam 

pembanguan nasional dan daerah. Sektor ini menjadi tulang 

punggung ketahanan pangan nasional dan daerah. Untuk melihat 

keberhasilan pembangunan sector ini, salah satu indikator yang 

menggambarkan kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani 

(NTP). NTP menggambarkan tingkat hubungan antara hasil 

pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang 

dikonsumsi dan dibeli petani. 

Publikasi NTP Kabupaten Bantul 2019 diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan di 

Kabupaten Bantul. Sehingga dapat ikut meningkatkan 

kesejahteraan petani di Bantul. Saran dan masukan akan sangat 

berguna dalam perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang. 

 

Bantul,     Desember 2019 

Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Bantul  

Kepala 

Ir. DIDIK KOESBIANTO, M.Si 
NIP. 19650809 198702 1 001 
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BAB I.  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Peningkatan kesejahteran seluruh penduduk adalah tujuan 

pembangunan Kabupaten Bantul. Sebagian besar penduduk 

Kabupaten Bantul tinggal di daerah perdesaan dan masih 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian 

ini dapat merupakan motor penggerak pertumbuhan yang mampu 

meningkatkan pendapatan para petani. 

Untuk melihat keberhasilan pembangunan, diperlukan 

indikator yang menggambarkan kesejahteraan petani.  Salah satu 

indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah 

Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menggambarkan  tingkat hubungan 

antara hasil pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa 

yang dikonsumsi dan dibeli petani.  

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

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

dalam persentase. It merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan 

petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan Ib dari sisi 

kebutuhan petani baik untuk konsumsi maupun produksi. Bila It atau 

Ib lebih besar dari 100, berarti It maupun Ib lebih tinggi dibandingkan 

It atau Ib pada tahun dasar. NTP merupakan pengukur kemampuan 

tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani 
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dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah 

tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.  

Selama ini, tahun dasar NTP yang digunakan dalam 

penghitungan rasio indeks harga perdesaan telah mengalami 

beberapa kali perubahan, yaitu tahun 1976 (1976=100) NTP yang 

pertama, kemudian tahun 1983 (1983=100), 1987 (1987=100), dan 

tahun 1993 (1993=100). Seiring dengan terjadinya banyak perubahan 

baik dalam pergeseran nilai produksi komoditas pertanian maupun 

pola konsumsi (besaran nilai dan jenis variasi komoditas) penduduk 

perdesaan, maka sejak tahun 2013 penghitungan indeks harga di 

perdesaan menggunakan tahun dasar 2012 (2012=100).  

Data harga, yang digunakan untuk menyusun NTP Kabupaten 

Bantul, dikumpulkan melalui Survei Harga Perdesaan (SHPed) di 

wilayah perdesaan di Kabupaten Bantul. SHPed dilakukan secara 

bulanan. SHPed terdiri dari Survei Harga Produsen Perdesaan dan 

Survei Harga Konsumen Perdesaan. Survei Harga Produsen Perdesaan 

dirancang untuk mengumpulkan data harga produsen berbagai 

komoditas hasil pertanian dan harga eceran barang-barang serta jasa 

yang merupakan bagian biaya proses produksi pertanian (HD-1 s.d 

HD-6), sedangkan Survei Harga Konsumen Perdesaan digunakan 

untuk mengumpulkan data harga konsumen perdesaan (HKD-1 dan 

HKD-2) yaitu harga berbagai barang dan jasa yang merupakan 

cerminan kebutuhan dan pengeluaran biaya hidup rumah tangga 

perdesaan.  
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B. Manfaat   

Manfaat Nilai Tukar Petani (NTP) antara lain adalah:  

1. Dari indeks harga yang diterima petani (It) dapat dilihat 

fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks 

ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan 

pendapatan sektor pertanian.  

2. Dari kelompok konsumsi rumah tangga dalam indeks harga 

yang dibayar petani (Ib), dapat digunakan untuk melihat 

fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani 

yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di perdesaan. 

Sedangkan dari kelompok biaya produksi dapat digunakan 

untuk melihat fluktuasi harga-harga barang yang digunakan 

untuk memproduksi barang-barang pertanian.  

3. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar 

produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan 

petani dalam memproduksi. Hal ini terlihat bila dibandingkan 

dengan kemampuan tukarnya pada tahun dasar. Dengan 

demikian, NTP dapat dipakai sebagai salah satu indikator 

dalam menilai tingkat kesejahteraan petani.  
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C. Ruang Lingkup  

Sektor pertanian yang dicakup dalam penyusunan Nilai Tukar 

Petani (NTP) meliputi lima subsektor yaitu subsektor tanaman 

pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman 

perkebunan rakyat (TPR), subsektor peternakan, dan subsektor 

perikanan.  
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BAB II.  

KONSEP DAN DEFINISI 

A. Konsep dan Definisi  

Beberapa konsep dan definisi yang dipergunakan dalam 

penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) antara lain:  

1. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan antara 

indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang 

dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Indeks harga 

yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan 

perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks 

harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan 

perkembangan harga kebutuhan rumahtangga petani, baik itu 

kebutuhan untuk konsumsi rumahtangga maupun kebutuhan 

untuk proses produksi pertanian.  

2. Petani adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian atas 

resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani 

pemilik maupun petani penggarap (sewa/kontrak/bagi hasil). 

Orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan 

mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.  

3. Harga yang diterima petani adalah rata-rata harga produsen dari 

hasil produksi petani sebelum ditambah biaya 

transportasi/pengangkutan dan biaya pengepakan ke dalam 

harga penjualannya atau disebut Farm Gate (harga di 

sawah/ladang setelah pemetikan). Pengertian harga rata-rata 
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adalah harga yang bila dikalikan dengan volume penjualan petani 

akan mencerminkan total uang yang diterima petani tersebut. 

Data harga tersebut dikumpulkan dari hasil wawancara langsung 

dengan petani produsen.  

4. Harga yang dibayar petani adalah rata-rata harga eceran 

barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri maupun untuk 

keperluan biaya produksi pertanian. Data harga barang untuk 

keperluan produksi pertanian dan harga barang/jasa untuk 

keperluan konsumsi rumah tangga dicatat dari hasil wawancara 

langsung dengan pedagang atau penjual jasa di pasar terpilih. Data 

upah buruh tani dikumpulkan dari hasil wawancara langsung 

dengan petani.  

5. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dengan 

pembeli atau tempat yang biasanya terdapat penawaran dan 

permintaan. Pasar yang dicatat haruslah pasar yang cukup 

mewakili dengan syarat antara lain: paling besar, banyak pembeli 

dan penjual, jenis barang yang diperjualbelikan cukup banyak dan 

terjamin kelangsungan pencatatan harganya, serta terletak di desa 

pedesaan (rural).  

6. Harga eceran pedesaan adalah harga transaksi antara penjual dan 

pembeli secara eceran di pasar setempat untuk tiap jenis barang 

yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan 

untuk dijual kepada pihak lain. Harga yang dicatat adalah harga 

modus (yang terbanyak muncul) atau harga rata-rata biasa dari 

beberapa pedagang/penjual yang memberikan datanya.  
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B. Arti Angka NTP  

Secara umum penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) 

menghasilkan 3 (tiga) pengertian, yaitu:  

1. NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya 

naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya 

produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari 

pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani 

lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode 

sebelumnya.  

2. NTP = 100, berarti petani mengalami impas/break even. 

Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase 

kenaikan/penurunan harga barang konsumsi dan biaya produksi. 

Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya Tingkat 

kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.  

3. NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga 

produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang 

konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani turun, lebih kecil 

dari pengeluarannya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu 

periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan 

petani pada periode sebelumnya.  
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C. Diagram Timbangan  

Nilai Tukar Petani dihitung dengan Indeks Laspeyres, dan 

memerlukan diagram timbangan. Ada 2 (dua) indeks yang digunakan 

untuk menghasilkan NTP yaitu Indeks Harga yang Diterima Petani (It) 

dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).  

1. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)  

Penimbang yang digunakan untuk It adalah nilai produksi 

yang dijual petani dari setiap jenis barang hasil pertanian. Sebagai 

data pokok untuk penghitungan diagram timbangan ini diperlukan 

tiga macam data yaitu kuantitas produksi, harga produsen, dan 

persentase barang yang dijual (marketed surplus).  

a. Kuantitas Produksi Tiap Jenis Tanaman  

Data kuantitas produksi untuk subsektor tanaman pangan, 

tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, 

peternakan, dan perikanan diperoleh dari Seksi Statistik 

Produksi BPS Kabupaten Bantul, disamping data dari Dinas 

Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 

serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagai 

data penunjang.  

b. Harga Produsen  

Data harga produsen tahun dasar 2012 diperoleh dari hasil 

pencacahan harga produsen sektor pertanian dengan Daftar 

HD-1, HD-2, HD-3, HD-4, HD-5.1, dan HD-5.2.  
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c. Persentase Marketed Surplus (MS)  

Persentase Marketed Surplus adalah perbandingan antara nilai 

produksi yang dijual petani dengan nilai produksinya untuk 

setiap jenis tanaman pertanian. Data MS diperoleh dari Survei 

Penghitungan Diagram Timbang (SPDT).  

 

2. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)  

Penimbang setiap jenis barang yang tercakup dalam 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan 

penambahan barang modal adalah nilai setiap jenis barang yang 

dibeli petani dan ini berarti tidak termasuk nilai barang yang 

diproduksi sendiri.  

a. Kelompok Konsumsi Rumah Tangga  

Sumber data diperoleh dari hasil SPDT mengenai 

konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Karena penimbang yang 

diinginkan adalah nilai konsumsi total seluruh rumah tangga 

petani selama setahun, maka nilai konsumsi yang didapat dari 

hasil SPDT ini harus dikalikan dengan jumlah petani atau 

rumah tangga perdesaan dalam periode waktu selama setahun. 

Untuk subkelompok makanan dikalikan dengan banyaknya 

minggu dalam setahun, sementara untuk kelompok bukan 

makanan adalah data dalam bulanan sehingga dikalikan dengan 

12.  
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Data jumlah petani atau rumah tangga perdesaan diperoleh 

dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Jenis barang 

(komoditas) yang terdapat dalam SPDT digunakan sebagai 

rincian komoditi pada Daftar HKD-1 dan HKD-2 untuk dipantau 

perkembangan harganya setiap bulan.  

b. Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal 

(BPPBM)  

• Subkelompok Biaya Produksi, Upah dan Lainnya.  

Penimbang untuk kelompok ini adalah pengeluaran biaya 

yang dibeli petani (tidak termasuk biaya produksi yang 

berasal dari produksi sendiri). Data tersebut didapat dari 

hasil pengolahan SPDT dan disesuaikan dengan Survei 

Struktur Ongkos Pertanian.  

• Subkelompok Penambahan Barang Modal  

Jenis barang yang dicakup pada subkelompok ini adalah 

barang yang penggunaannya tahan lama seperti cangkul, 

bajak dan lainnya. Penimbang untuk kelompok ini 

diperoleh dari SPDT dan disesuaikan dengan Survei Khusus 

Pendapatan Nasional dan Tabel Input-Output berupa 

persentase penambahan barang modal (cangkul, parang, 

linggis, arit dan lainnya) dari tiap jenis tanaman. Untuk 

mendapatkan penimbang subkelompok ini adalah dengan 

mengalikan persentase penambahan barang modal dengan 

nilai produksi dari setiap jenis barang pertanian yang 

dihasilkan petani.  



Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Bantul Tahun  2019 

11 
 

D. Klasifikasi Indeks  

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara Indeks Harga 

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

(Ib).  

1. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terdiri dari:  

a. Indeks Subsektor Tanaman Pangan:  

1) Indeks kelompok tanaman padi  

2) Indeks kelompok tanaman palawija  

b. Indeks Subsektor Tanaman Hortikultura:  

1) Indeks kelompok tanaman sayur-sayuran  

2) Indeks kelompok tanaman buah-buahan  

c. Indeks Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR):  

1) Indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat  

d. Indeks Subsektor Peternakan:  

1) Indeks kelompok ternak besar  

2) Indeks kelompok ternak kecil  

3) Indeks kelompok unggas  

4) Indeks kelompok hasil ternak  

e. Indeks Subsektor Perikanan:  

1) Indeks kelompok penangkapan  

2) Indeks kelompok budidaya  
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2. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) terdiri dari:  

a. Indeks Kelompok Konsumsi Rumahtangga (KRT) :  

1) Indeks subkelompok bahan makanan  

2) Indeks subkelompok makanan jadi  

3) Indeks subkelompok perumahan  

4) Indeks subkelompok sandang  

5) Indeks subkelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga  

6) Indeks subkelompok transportasi dan komunikasi  

b. Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang 

Modal (BPPBM) :  

1) Indeks subkelompok bibit  

2) Indeks subkelompok pupuk dan obat-obatan  

3) Indeks subkelompok transportasi  

4) Indeks subkelompok sewa, pajak dan lainnya  

5) Indeks subkelompok penambahan barang modal  

6) Indeks subkelompok upah buruh tani  
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BAB III.  

METODOLOGI 

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan hubungan antara hasil 

pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa lain yang dibeli 

oleh petani. Secara konsepsional NTP mengukur kemampuan tukar 

barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan 

barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga 

petani dan keperluan dalam memproduksi barang-barang pertanian. 

Dalam hal ini petani memiliki kapasitas baik sebagai produsen 

maupun sebagai konsumen.  

Dalam kapasitas sebagai produsen, dapat dihitung NTP 

terhadap biaya produksi dan penambahan barang modal, sedangkan 

jika dalam kapasitas khusus sebagai konsumen, dihitung NTP 

terhadap konsumsi rumah tangga petani. Dengan demikian besaran 

indeks yang disebut NTP adalah hasil bagi antara indeks harga yang 

diterima (dari hasil produksi) dengan indeks harga yang dibayar 

petani untuk keperluan rumah tangga petani dan untuk keperluan 

dalam memproduksi barang-barang pertanian.  

 

A. Sumber Data  

Dalam penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP), data utama yang 

digunakan adalah data statistik harga. Pengumpulan data statistik 

harga dilakukan secara bulanan melalui wawancara langsung dengan 



Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Bantul Tahun  2019 

14 
 

menggunakan beberapa dokumen. Dokumen atau daftar yang 

dimaksud adalah:   

1. Daftar HD-1 digunakan untuk mencatat harga produsen yang 

diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan 

biaya produksi pada subsektor tanaman pangan. Pencatatan 

harga dilakukan dengan menanyakan transaksi antara tanggal 1 

sampai 15 bulan yang bersangkutan.   

2. Daftar HD-2 digunakan untuk mencatat harga produsen yang 

diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan 

biaya produksi pada subsektor hortikultura. Pencatatan harga 

dilakukan dengan menanyakan transaksi antara tanggal 1 

sampai 15 bulan yang bersangkutan.  

3. Daftar HD-3 digunakan untuk mencatat harga produsen yang 

diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan 

biaya produksi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat. 

Pencatatan harga dilakukan dengan menanyakan transaksi 

antara tanggal 1 sampai 15 bulan yang bersangkutan.  

4. Daftar HD-4 digunakan untuk mencatat harga produsen yang 

diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan 

biaya produksi pada subsektor peternakan. Pencatatan harga 

dilakukan dengan menanyakan transaksi antara tanggal 1 

sampai 15 bulan yang bersangkutan.  

5. Daftar HD-5.1 digunakan untuk mencatat harga produsen yang 

diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan 

biaya produksi pada subsektor perikanan tangkap. Pencatatan 
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harga dilakukan dengan menanyakan transaksi antara tanggal 1 

sampai 15 bulan yang bersangkutan.  

6. Daftar HD-5.2 digunakan untuk mencatat harga produsen yang 

diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan 

biaya produksi pada subsektor perikanan budidaya. Pencatatan 

harga dilakukan dengan menanyakan transaksi antara tanggal 1 

sampai 15 bulan yang bersangkutan.  

7. Daftar HKD-1 digunakan untuk mencatat harga yang dibayar 

oleh konsumen perdesaan kelompok makanan. Pencatatan harga 

dilakukan setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan 

tanggal 15.  

8. Daftar HKD-2.1 digunakan untuk mencatat harga yang dibayar 

oleh konsumen perdesaan kelompok konstruksi, jasa, dan 

transportasi. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan pada hari 

pasaran yang terdekat dengan tanggal 15.  

9. Daftar HKD-2.2 digunakan untuk mencatat harga yang dibayar 

oleh konsumen perdesaan kelompok aneka perlengkapan rumah 

tangga dan lainnya. Pencatatan harga dilakukan setiap bulan 

pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15. 
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Pelaksanaan pendataan statistik harga produsen dilakukan 

dengan ketentuan:  

• Pemilihan Responden  

Responden petani yang dipilih harus berada di desa perdesaan 

(rural) dan sebaiknya yang juga banyak menghasilkan dan 

menjual bermacam komoditas hasil pertanian. Dengan kata lain 

memilih responden petani yang mengusahakan bermacam jenis 

tanaman. Begitu pula untuk responden pedagang di pasar.  

• Pemilihan Pasar  

Pemilihan pasar dilakukan secara purposif terhadap pasar di 

wilayah masing-masing dengan kriteria:  

a) Paling besar di kecamatan yang bersangkutan.  

b) Beraneka ragam barang yang diperdagangkan.  

c) Banyak masyarakat berbelanja di pasar tersebut.  

d) Kelangsungan pencatatan data harga terjamin.  

e) Terletak di desa perdesaan (rural).  

 

B. Penghitungan Indeks Harga  

Penghitungan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan 

Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) menggunakan formula Indeks 

Laspeyres yang dikembangkan (Modified Laspeyres Indeces), yaitu:  
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Keterangan: 

In  =  Indeks harga bulan ke-n (It maupun Ib) 

Pni  =  Harga bulan ke-n untuk jenis barang ke-i 

P(n-1)i  =  Harga bulan ke-(n -1) untuk jenis barang ke-i 

Pni/P(n-1)i  =  Relatif harga bulan ke-n untuk jenis barang ke-i 

P0i  =  Harga pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i 

Q0i  =  Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang  
ke-i 

m  =  Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket 
komoditas 

 

C. Penghitungan NTP  

Formula untuk penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP):  

 

Keterangan:  

NTP  =  Nilai Tukar Petani  

It  =  Indeks harga yang diterima petani  

Ib  =  Indeks harga yang dibayar petani  
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BAB IV.  

NILAI TUKAR PETANI 2019 

A. Nilai Tukar Petani  

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu 

indikator untuk melihat kemampuan daya beli petani di pedesaan. 

NTP diperoleh dari perbandingan/rasio antara indeks harga yang 

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

dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar 

antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa 

yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah 

tangga. Semakin tinggi nilai NTP, maka akan relatif semakin kuat pula 

tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan.  

NTP Kabupaten Bantul secara umum selama tahun 2019 

terlihat berfluktuasi pada kisaran 100,04-105,58 persen, dengan rata-

rata indeks sebesar 103,75. Hal ini bahwa rata-rata petani di 

Kabupaten Bantul mengalami surplus atau memiliki daya beli untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi dan biaya produksi pertaniannya. 

Pendapatan petani mengalami kenaikan lebih besar daripada 

pengeluarannya, sehingga tingkat kesejahteraan petani diindikasikan 

lebih baik dari tahun dasar (2007=100).  

NTP Kabupaten Bantul mencapai nilai tertinggi pada bulan 

Agustus 2019 sebesar 105,58. NTP terendah pada bulan November 

2019 sebesar 100,04.  
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Fluktuasi NTP akan menunjukkan fluktuasi kemampuan 

pembayaran ataupun tingkat pendapatan riil petani. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi gejolak harga-harga diantaranya ada yang 

bersifat alami, misalnya produksi pertanian, maupun karena 

intervensi pasar baik di sektor pertanian dan non pertanian, yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi NTP. 

Tabel IV.1  
Nilai Tukar Petani Kabupaten Bantul 2019 

No  Bulan It Ib NTP 

1 Januari 135,23 131,43 102,89 

2 Februari 135,05 132,12 102,22 

3 Maret 137,25 133,04 103,16 

4 April 138,11 134,43 102,74 

5 Mei 140,31 134,23 104,53 

6 Juni 140,65 135,26 105,22 

7 Juli 142,32 135,26 105,22 

8 Agustus 143,71 136,12 105,58 

9 September 141,35 135,58 104,26 

10 Oktober 142,60 135,61 105,15 

11 November 142,01 141,96 100,04 

12 Desember 142,36 135,86 104,78 

 Rata-rata 140,08 135,03 103,75 

 

B. Indeks Harga yang Diterima Petani  

Indeks harga yang diterima petani (It) merupakan indeks harga 

yang menunjukkan perkembangan harga produsen dari hasil-hasil 
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produksi petani. Dari data indeks harga yang diterima petani (It) dapat 

dilihat fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani.  

Produksi yang dihasilkan petani dapat dibedakan menurut 

jenisnya, yaitu:  

• Produksi primer yaitu produksi yang memiliki nilai dan atau 

kuantitas paling dominan di antara produk-produk yang 

dihasilkan.  

• Produksi ikutan yaitu produk yang secara otomatis terbentuk 

pada saat menghasilkan produk primer. Teknologi yang 

digunakan untuk menghasilkan produk ikutan dan primer 

merupakan teknologi tunggal.  

• Produk sampingan yaitu produk yang dihasilkan sejalan dengan 

produk primer tetapi menggunakan teknologi yang berbeda. 

Produk sampingan pada umumnya dihasilkan dalam rangka 

mendukung kegiatan untuk menghasilkan produk primer.  

 

Selama periode Januari-Desember 2019, rata-rata It Kabupaten 

Bantul sebesar 140,08. Rata-rata It tertinggi selama tahun 2019 terjadi 

pada bulan Agustus 2019 sebesar 105,58. Sedangkan It terendah di 

bulan Februari sebesar 135,05.  
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C. Indeks yang Dibayar Petani  

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) merupakan indeks harga 

yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa yang 

dikonsumsi petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian. Ib 

meliputi dua kelompok indeks yaitu kelompok Indeks Konsumsi 

Rumah Tangga (IKRT) dan kelompok indeks Biaya Produksi dan 

Penambahan Barang Modal (BPPBM).  

Kelompok IKRT mencakup tujuh kelompok pengeluaran, yaitu 

bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, 

pendidikan, rekreasi dan olah raga, serta transportasi dan komunikasi. 

Sedangkan kelompok indeks BPPBM terdiri dari bibit, obat-obatan dan 

pupuk, sewa lahan, pajak dan lainnya, transportasi, penambahan 

barang modal serta upah buruh tani.  

Rata-rata indeks harga yang dibayar petani (Ib) pada tahun 

2019 sebesar 135,03. Indeks tertinggi pada bulan November 2019 

sebesar 141,96.  

 

D. Inflasi Perdesaan  

Perubahan indeks harga konsumsi rumah tangga (IKRT) 

mencerminkan angka inflasi/deflasi di wilayah perdesaan. Selama 

tahun 2019 perubahan indeks harga konsumen di wilayah perdesaan 

Kabupaten Bantul cenderung mengalami inflasi pada tiap bulannya.  
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Pada bulan Januari 2019, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,04 

persen. Pada bulan Februari 2019, terjadi inflasi perdesaan sebesar 

0,16 persen. Pada bulan Maret 2019 terjadi inflasi di wilayah 

perdesaan Kabupaten Bantul sebesar 0,86 persen. Pada Desember 

2019, inflasi sebesar 0,32 persen. Deflasi terjadi pada bulan Mei 

sebesar -0,25 persen, pada bulan agustus dan bulan September dan 

Oktober.  Inflasi tertinggi pada bulan April sebesar 1,04 persen.  

Tabel IV.2  
Inflasi Perdesaan Kabupaten Bantul 2019 

No Bulan Inflasi Pedesaan 

1 Januari 0,04 

2 Februari 0,16 

3 Maret 0,86 

4 April 1,03 

5 Mei -0,25 

6 Juni 0,40 

7 Juli 0,74 

8 Agustus -0,05 

9 September -0,93 

10 Oktober -0,01 

11 November 0,76 

12 Desember 0,32 
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BAB V.  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pembangunan di sektor pertanian merupakan salah satu 

prioritas pembangunan ekonomi daerah. Sektor pertanian menjadi 

tulang punggung ketahanan pangan suatu daerah sekaligus 

mempunyai kemampuan menyerap tenaga kerja yang masih cukup 

banyak. Sementara itu, potensi pertanian suatu daerah dipengaruhi 

oleh kondisi geografis wilayah tersebut. Kabupaten Bantul merupakan 

salah satu kabupaten di Provinsi D.I. Yogyakarta yang memiliki potensi 

komoditas pertanian yang cukup lengkap, baik tanaman pangan, 

tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, 

maupun kehutanan. Perkembangan di sektor pertanian diharapkan 

dapat menyejahterakan petaninya.  

Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu indikator yang 

dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani, merupakan tingkat 

hubungan antara hasil pertanian yang dihasilkan petani dengan 

barang dan jasa yang dikonsumsi dan dibeli petani. NTP Kabupaten 

Bantul secara umum selama tahun 2019 terlihat berfluktuasi dengan 

rata-rata indeks sebesar 103,75. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-

rata petani di Kabupaten Bantul mengalami surplus atau memiliki 

daya beli untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan biaya produksi 

pertaniannya. Pendapatan petani mengalami kenaikan lebih besar 



Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Bantul Tahun  2019 

24 
 

daripada pengeluarannya, sehingga tingkat kesejahteraan petani 

diindikasikan lebih baik dari tahun dasar (2012=100).  

Indeks harga yang diterima petani (It) rata-rata tahun 2019 

tercatat sebesar 140,08. Sedangkan Indeks harga yang dibayar petani 

(Ib) rata-rata sebesar 135,03.  

 

B. Saran  

Nilai Tukar Petani menghadapi tantangan perubahan jaman, 

sementara masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya 

di sector ini. Kecenderugan penurunan NTP membawa dampak pada 

daya beli petani terhadap barang-barang modal dan kebutuhan rumah 

tangga (basic need) menjadi semakin terbatas.  

Untuk itu perlu selalu diupayakan pembangunan di sector 

pertanian akan berdampak ganda tidak saja dalam peningkatan 

partisipasi petani dan produksi pertanian dalam perekonomian 

pedesaan, penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan dan 

menumbuhkan permintaan produk non pertanian; tetapi juga 

diharapkan akan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan 

antar daerah (desa-kota), maupun antar wilayah serta optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya di daerah.  

Dalam usaha meningkatkan NTP, pemerintah dapat 

mendorong bekerjanya mekanisme pasar yang menguntungkan bagi 

petani. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan 

input produksi usaha tani sampai pada pemasaran hasil produk 

pertanian perlu dilakukan secara terintegrasi dengan kebijakan 
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ekonomi, kelembagaan dan faktor eksternal. Hal ini diharapkan dapat 

menjadikan sektor pertanian sebagai suatu usaha produksi akan 

menjadi lebih berkembang dan lebih menjanjikan untuk 

meningkatkan taraf penghasilan dan penghidupan petani.  

Beberapa kebijakan yang dapat dilaksanakan dalam 

mendorong perkembangan sektor pertanian diantaranya :  

1. Peningkatan sumber daya manusia.  

2. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.  

3. Revitalisasi lahan pertanian.  

4. Peningkatan ketersediaan pupuk, benih dan sarana prasana 

pertanian  

5. Penguatan Kelembagaan Petani, Pertanian dan Pedesaan.  

6. Peningkatan akses pasar.  

7. Penguatan modal.  

 

 


