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ANALISIS NILAI TUKAR PETANI TANAMAN PANGAN DI

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Exchange Rate Analysis Of Farmers Crops In West Lombok

Siti Zulmeida1), Addinul Yakin2), dan Suparmin3)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan nilai tukar
petani tanaman pangan di Kabupaten Lombok Barat dan untuk mengetahui
faktor-faktor  yang mempengaruhi posisi nilai tukar petani tanaman pangan
di Kabupaten Lombok Barat . Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Gerung
dan Kecamatan Narmada, dari Kecamatan Gerung diambil 1 desa yaitu desa
Kebon Ayu dan dari Kecamatan Narmada diambil 2 desa yaitu desa Tanak
Beak dan desa DasanTereng, penentuan lokasi penelitian ditentukan secara
“ Purposive Sampling ”. Perkembangan nilai tukar petani tanaman pangan
di Kabupaten Lombok Barat pada tahun  2015 mengalami penurunan dengan
rata-rata nilai tukar petani tanaman pangan di Kabupaten Lombok  Barat
pada tahun 2015 sebesar 87,47 %. Ini disebabkan oleh Indeks harga yang
diterima petani  sebesar 100,72 % lebih kecil dibandingkan  dengan Indeks
harga yang dibayar petani sebesar 116,56 %. Sehingga kesejahteraan petani
pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan petani
sebelumnya, Nilai tukar petani tanaman pangan di Kabupaten Lombok Barat
pada tahun 2015 dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan produksi,
perubahan harga pupuk, dan perubahan harga tanaman pangan, dan Harga
output yang diterima oleh petani satu dengan petani yang lain bervariasi
tergantung dari kualitas hasil produksinya. Untuk meningkatkan nilai tukar
petani pemerintah diharapkan mampu melakukan upaya-upaya efektif dan
menyeluruh dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi NTP
yaitu dengan meningkatkan harga produksi, menekan harga pupuk, dan
meningkatkan harga tanaman pangan, dan Petani diharapkan mampu
meningkatkan kualitas produksinya supaya harga yang diperoleh lebih tinggi.

Kata Kunci : nilai tukar petani, harga output dan input

ABSTRACT

This study aims to determine the exchange rate development of food crop
farmers in West Lombok regency and to determine the factors that influenced
the exchange rate of food crop farmers in West Lombok regency. The
research was conducted in the District and Sub-District Gerung Narmada,
from the District Gerung taken first villages of Kebon Ayu and from the
District Narmada taken two villages of Tanak Beak and villages
DasanTereng, determining the location of the study determined "purposive
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sampling". The development of the exchange rate of food crop farmers in
West Lombok district in 2015 decreased by an average exchange rate of food
crop farmers in West Lombok district in 2015 amounted to 87.47%. This is
caused by the index of prices received by farmers 100.72% smaller compared
with the index of prices paid by farmers amounted to 116.56%. So that the
welfare of farmers in 2015 has decreased compared to the farmers earlier,
exchange rate crop farmers in West Lombok district in 2015 was influenced
significantly by changes in production, changes in fertilizer prices, and
changes in the price of food crops, and Output prices received by the farmers
of the with other farmers vary depending on the quality of their products. To
improve farmers exchange rate the government is expected to make efforts in
an effective and comprehensive attention to the factors that influence the NTP
is to increase the price of production, depressing the price of fertilizers, and
increase the price of food crops, and the farmer is expected to improve the
quality of production so that prices obtained higher.

Keywords: farmer exchange rate, output and input prices

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis
dalam struktur pembangunan perekonomian nasional, melalui perannya dalam
pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto), penyerapan tenaga kerja, dan
sumber pendapatan masyarakat serta perannya dalam memproduksi produk
pertanian untuk penyediaan pangan, pakan, bahan baku industri dan ekspor.
( Cynthia primadita, 2011).

Salah satu bentuk penghargaan pemerintah atas hasil panen petani kita
yaitu dengan cara membeli hasil panen itu sendiri. Tentunya pemerintah tidak
mampu untuk membeli semua hasil panen petani, karena dibutuhkan dana
yang sangat besar, oleh sebab itu diperlukan juga peran dari pihak swasta.
Pembelian baik oleh pemerintah maupun pihak swasta diharapkan dapat
menguntungkan para petani. Walaupun pembangunan pertanian telah
berdampak positif bagi masyarakat pedesaan, namun belum mampu
memecahkan masalah kemiskinan di pedesaan. Kenyataannya sampai saat ini
sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin
dan jauh dari sejahtera. (Julkhaidar romadhon, 2013).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara
Barat di Kabupaten Lombok Barat terdapat tiga kategori lahan yang di
gunakan oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, yaitu
lahan sawah, bukan sawah, dan lahan bukan pertanian. Namun, apakah
kondisi dan jenis lahan yang bervariasi tersebut menguntungkan atau tidak
bagi masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani dalam
meningkatkan kesejahteraan hidupnya ?, untung atau tidaknya kondisi lahan
tersebut bagi petani dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor internal
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maupun eksternal. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan dan
diharapkan petani, maka faktor-faktor yang mempengaruhi harus diteliti dan
dianalisis. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian “Analisis Nilai Tukar
Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Lombok Barat” .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan nilai tukar
petani tanaman pangan di Kabupaten Lombok Barat dan untuk mengetahui
faktor-faktor  yang mempengaruhi posisi nilai tukar petani tanaman pangan di
Kabupaten Lombok Barat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kejadian pada
masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta
hubungan antarfenomena yang diselidiki (Nazir, 2011)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif
dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka
seperti data umur, pengalaman berusaha, tanggungan keluarga, dan angka
dalam bentuk lainnya. Sedangkan data kualitatif adalah data yang bukan
dalam bentuk angka seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin.jenis pekerjaan
dan data lainnya yang bukan dalam bentuk angka. Penelitian dilaksanakan di
Kecamatan Gerung di ambil 1 desa yaitu desa Kebon Ayu dan Kecamatan
Narmada diambil 2 desa yaitu desa Tanak Beak dan Desa Dasan Tereng.
Penggalian data dilakukan melalui wawancara dengan 30 responden yang
berprofesi sebagai petani tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Perkembangan Nilai Tukar Petani

4.1.1. Perkembangan Harga Komoditi yang Dihasilkan Responden

Harga komoditi yang dihasilkan responden merupakan harga transaksi
antara responden dengan pembeli untuk setiap jenis barang atau jasa yang
dihasilkan berdasarkan satuan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian,
perkembangan harga barang atau jasa yang dihasilkan responden mengalami
perubahan yang positif. Secara rinci perkembangan harga komoditi yang
dihasilkan responden dapat dilihat pada tabel 4.11.
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Tabel 4.11. Perkembangan Rata-rata Harga yang Dihasilkan Responden
Tahun (2014) dan Tahun (2015) di Kabupaten Lombok Barat.

No Komoditi Satuan Harga Perubahan
2014 2015 Harga

(Rp)
Persentase

(%)
1 Padi Kg 2540 2801,67 261,67 10,30

2 Jagung Kg 3333,33 3500 166,67 5,01

3 Kedelai Kg 7500 8000 500 6,67

Sumber : Data primer diolah

Dari tabel 4.11 terlihat bahwa rata-rata kedelai  mengalami perubahan
harga paling besar yaitu sebesar Rp 500 ( 6,67 %), kemudian diikuti oleh padi
sebesar Rp 261,67 (10,30 % ), dan  jagung sebasar Rp166,67 (5,01 %).

Berdasarkan data pada lampiran 2, menunjukkan bahwa harga output
yang diterima antar petani satu dengan yang lain bervariasi untuk tanaman
padi pada tahun 2014 dengan kisaran harga antara Rp 2500/Kg sampai dengan
Rp 4000/Kg dengan harga rata-rata Rp 2540/Kg, untuk tanaman jagung
dengan kisaran harga Rp 3250/Kg sampai dengan Rp 3500/Kg dengan harga
rata-rata Rp 3333/Kg, dan untuk tanaman kedelai dengan kisaran harga Rp
7500/Kg dengan harga rata-rata Rp 7500. Sedangkan pada tahun 2015 untuk
tanaman padi dengan kisaran harga antara Rp 2750 samapai dengan Rp
5000/Kg dengan harga rata-rata Rp 2801,67/Kg, untuk tanaman jagung
dengan kisaran harga Rp 3500/Kg dengan harga rata-rata Rp 3500/Kg, dan
untuk tanaman jagung dengan kisaran harga Rp 8000/Kg dengan harga rata-
rata Rp 8000/Kg. Ini menunjukkan bahwa harga output yang diterima antar
petani satu dengan yang lain pada tahun 2014 dan tahun 2015 bervaraisai
tergantung dari kualitas hasil produksinya.

4.1.2. Perkembangan Harga Komoditi yang Dibeli Responden

Harga komoditi yang dibeli responden merupakan harga taransaksi
antara penjual dan pembeli (petani responden) untuk setiap jenis barang dan
jasa yang dibayar responden dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri baik
untuk konsumsi rumahtangga maupun untuk keperluan usahatani. Secara rinci
perkembangan harga komoditi yang dibayar responden dapat dilihat pada
tabel 4.12
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Tabel 4.12. Perkembangan Rata-rata Jumlah dan Harga yang Dibayar
RespondenTahun (2014) dan Tahun (2015) di Kabupaten Lombok

Barat
No Barang dan

jasa
Yang dibayar

Jumlah/bln Harga(Rp) Perubahan
2014 2015 2014 2015 Harga

(Rp)
Persentase

(%)
1 Beras 40,33 40,33 8000 9.966,67 1.966,67 24,58
2 Daging 2,48 2,48 37.766,67 47.600 10.233,33 27,09
3 Ikan 10,75 10,75 23.366,67 28.233,83 4.867,16 20,83
4 Minyak

Goreng
5,05 5,05 12.433,33 14.833,33 2.400 19,30

5 Bahan
Minuman

4,07 4,07 32.533,33 37.533,34 5.000 15,36

6 Perumahan 1 1 36.400 42.733,33 6.333,33 17,39
7 Sandang 15,23 15,23 27.066,67 31.366,67 4.300 15,88
8 Biaya

Pendidikan
6,77 6,77 160.083,79 414.549,66 254.465,87 58,95

9 Transportasi 34,23 34,23 43.583,33 16.366,67 -27.216,66 -62,44
10 Komunikasi 63,83 63,83 65.966,67 67.266,67 1.300 1,97
11 Keperluan

Usahatani
502,27 502,27 90.807,67 99.001,8 8.194,13 9,02

12 Jasa 152,31 152,31 158.950 165.817,51 6.867,5 4,32
Total 838,32 838,32 538.167,08 975.269,48 278.710,34 100

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa rata-rata harga
yang dibayar responden pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 538.167,08/bln
dan padatahun 2015 adalah sebesar Rp 975.269,48/bln. Sedangkan perubahan
paling tinggi terjadi pada biaya pendidikan yaitu sebesar Rp 254.465,87
(58,95 %) dan perubahan harga paling rendah terjadi pada komunikasi yaitu
sebesar Rp 1.300 (1,97 %).

4.3.3. Indeks Harga yang Diterima Petani

Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang
menunjukkan perkembangan harga komoditi yang dihasilkan petani. Harga
yang diterima merupakan rata-rata harga produsen dari hasil produksi
sebelum ditambahkan biaya transportasi dan biaya lainnya dalam suatu
periode. Dengan kata lain harga yang diterima merupakan penerimaan
responden dari hasil usahanya. Dilihat dari segi ekonomi pertanian, harga
yang diterima responden merupakan faktor yang sangat mempengaruhi
prilaku dan kehidupan respoden.

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan responden bersumber dari
usahatani yang dilakukan oleh responden. Secara rinci rata-rata penerimaan
responden pada tahun 2014 dan tahun 2015 di Kabupaten Lombok Barat
dapat dilihat pada tabel 4.13.
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Tabel 4.13. Rata-rata Penerimaan Responden pada Tahun 2014 dan Tahun
2015 di Kabupaten Lombok Barat

No Uraian Jumlah (Rp/bln) Persentase Perubahan

2014 2015 2014 2015 Penerimaan
(Rp)

Persentase
(%)

1 Padi 10.500.333,33 10.359.500 65,71 66,75 -140.833,33 -1,34

2 Jagung 3.729.166,67 2.893.333,33 23,34 18,64 -835.833,34 -22,41

4 Kedelai 1.750.000 2.266.666,77 10,95 14,61 516.666,77 29,52

Total 15.979.500 15.519.500,1 100 100 -459.999,9 -2,87

Sumber: Data primer diolah

Dari Tabel 4.13 di atas terlihat bahwa penerimaan petani paling tinggi
bersumber dari produksi padi yang dihasilkan yaitu pada tahun 2014 sebesar
65,71 % (Rp 10.500.333,33/bln) dan pada tahun 2015 sebesar 66,75 %
(10.359.500/bln). Sedangkan untuk perubahan harga  paling tinggi bersumber
dari produksi kedelai yaitu sebesar 29,52 % (Rp 516.666,77/bln).

Berdasarkan penerimaan yang diterima responden maka diperoleh
nilai indeks yang diterima yaitu sebesar 100,72 %. Dari angka indeks yang
diterima responden dapat dilihat seberapa besar  fluktuasi harga komoditi
yang dihasilkan responden dan indeks harga yang diterima petani tahun 2015
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014.

4.3.4. Indeks Harga yang Dibayar Petani

Indeks harga yang dibayar merupakan indeks harga yang
menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumahtangga baik untuk
keperluan konsumsi rumahtangga maupun untuk keperluan usaha. Harga yang
dibayar responden adalah rata-rata harga barang atau jasa yang dikonsumsi
atau dibeli baik untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga sendiri maupun
untuk keperluan biayaproduksi pertanian. Dengan kata lain harga yang
dibayar merupakan biaya yang dikeluarkan petani responden untuk memenuhi
kebutuhan rumahtangganya maupun untuk keperluan biaya produksi
pertanian.

Pengeluaran rumahtangga responden dibedakan menjadi dua yaitu
pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan.

Sumber  bahan makanan dari responden adalah dari hasil sendiri,
pasar, dan tetangga. Pengeluaran ini meliputi pengeluaran untuk beras ,
daging (ayam dan sapi), ikan (nila dan tongkol), minyak goreng,bahan
minuman (kopi, gula, dan teh).
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Sementara itu pengeluaran petani responden untuk pengeluaran non
makanan meliputi sandang (sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan sandal),
perumahan (listrik), pendidikan (buku tulis, pensil, bolpoin, seragam sekolah,
tas, sepatu, dan kaos kaki ), tarnsportasi ( bensin dan ganti ban), komunikasi
(pulsa), keperluan usahatani (bibit padi, bibit jagung, bibit kedelai, SP36,
urea, dan  poska), dan jasa (upah tenaga kerja dan biaya pengangkutan).

Untuk lebih jelasnya rata-rata pengeluaran responden tahun 2014 dan
tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Rata-rata Pengeluaran Responden pada Tahun 2014 dan Tahun
2015 di Kabupaten Lombok Barat

No Barang dan
jasa

Jumlah (Rp/bln) Persentase (%) Perubahan

2014 2015 2014 2015 Harga
(Rp)

Persentase
(%)

1 Beras 322.666,7 403.333,3 4,56 4,86 80.666,6 24,99

2 Daging 100.166,7 91.000 1,42 1,09 -9.166,7 -9.15
3 Ikan 247.383,3 300.633,3 3,49 3,62 53.250 21,52
4 Minayak

Goreng
62.375 75.300 0,88 0,91 12.925 20,72

5 Bahan
Minuman

56.383,33 65.500 0,79 0,79 9.116,67 16,16

6 Perumahan 36.400 42.066,67 0,51 0,51 5.666,67 15,57
7 Sandang 80.566,66 95.333,33 1,13 1,15 14.766,67 18,32
8 Biaya

pendidikan
170.550,01 424.783,33 2,41 5,12 254.233,32 49,06

9 Transportasi 200.366,67 315..340 2,83 3,80 114..973,33 57,38
10 Komunikasi 64.900 65.766,67 0,91 0,79 866,67 1,33
11 Keperluan

usahatani
1.496.624,99 1.565.958,34 21,16 18,88 69.333,35 4,63

12 Jasa 4.226.159,5 4.848.413,6 59,75 58,46 622.254,1 14,72
Total 7.072.542,86 8..293.428,54 100 100 1.220.680,68 100

Sumbe : Data primer diolah

Dari Tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran
responden mengalami peningkatan. Rata-rata pengeluaran petani pada tahun
2014 adalah sebesar Rp 7.072.542,86/bln dan pada tahun 2015 sebesar Rp
8.293.428,54/bln.

Secara keseluruhan pengeluaran responden tertinggi dikeluarkan untuk
jasa yaitu pada tahun 2014 sebesar  59,75 % (4.226.159,5/bln) dan pada tahun
2015 sebesar 58,92 % (4.848.413,6/bln). Hal ini disebabkan karena jasa
mencakup upah tenaga kerja (tenaga kerja penanaman, pemupukan,
penyiangan,dan panen) dan biaya pengangkutan yang merupakan komponen
yang sangat dibutuhkan oleh responden dalam menunjang kelancaran
usahatani responden. Harga rata-rata yang dibayar yang terendah dikeluarkan
untuk konsumsi perumahan (rekening listrik) yaitu pada tahun 2014 sebesar
0,51% (Rp 36.400/bln)  dan pada tahun 2015 sebesar 0,51% (Rp
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42.066,67/bln). Hal ini disebabkan karena besarnya pengeluaran untuk
rekening listrik tergantung dari besarnya listrik yang digunakan untuk alat
elektronik masing-masing responden. Sedangkan perubahan harga paling
tinggi terjadi pada jasa yaitu sebesar Rp 622.254,1/bln (14,72 %) dan
perubahan harga paling rendah terjadi pada komunikasi yaitu sebesar Rp
866,67/bln (1,33 %).

Berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan responden, diperoleh
angka indeks harga yang dibayar yaitu sebesar 116,56 %. Artinya indeks
harga yang dibayar petani pada tahun 2015 mengalami peningkatan
dibandingkan dengan tahun 2014.

4.3.5. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Lombok
Barat

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat
kesejahteraan penduduk khususnya petani adalah nilai tukar petani. Nilai
tukar petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan
indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Indeks
harga yang diterima (IT) petani diperoleh dari penerimaan petani dari hasil
usahatani yang diusahakan, sedangkan indeks harga yang dibayar (IB) petani
diperoleh dari biaya pengeluaran petani untuk memenuhi kebutuhan
rumahtangga maupun keperluan untuk produksi pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata indeks harga yang diterima
responden adalah sebesar 100,72 %,  rata-rata indeks harga yan dibayar
responden  adalah sebesar 116,56 %,  sehingga diperoleh nilai tukar petani
responden sebesar 87,47 %. Untuk lebih jelasnya rata-rata indeks harga yang
diterima petani, indeks harga yang dibayar petani, dan nilai tukar petani dapat
dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Rata-rata Indeks Harga yang Diterima, Indeks Harga yang
Dibayar,dan nilai tukar petani di Kabupaten Lombok Barat

No Uraian Persentase (%)
1 Indeks harga yang diterima 100,72
2 Indeks harga yang dibayar 116,56
3 Nilai tukar petani 87,47

Sumber : Data primer diolah

Dari Tabel 4.15 terlihat bahwa sesuai dengan konsep nilai tukar petani
dimana nilai tukar petani yang diperoleh pada tahun dasar (2014) dianggap
100 %, maka nilai tukar petani yang diperoleh pada tahun yang ditentukan
(2015) lebih rendah daripada tahun dasar yaitu mengalami penurunan sebesar
12,53 %. Nilai tukar petani pada tahun 2015 < 100, artinya petani mengalami
defisit, harga produksinya naik lebih kecil dari kenaikan harga konsumsi dan
harga produksi. Tingkat kesejahteraan petani mengalami penurunan
dibandingkan tingkat ksesejahteraan petani sebelumnya.
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Secara umum menurunnya nilai tukar petani tanaman pangan di
Kabupaten  Lombok Barat disebabkan oleh peningkatan harga komoditi yang
dibayar responden lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan harga
komoditi yang diterima responden. Disamping itu, indeks harga yang diterima
hanya terbatas pada komoditas tanaman pangan yaitu padi, jagung dan
kedelai.  Untuk  harga yang dibayar, pengeluaran tertinggi  dikeluarkan untuk
jasa. Pengeluaran petani untuk jasa pada tahun 2014 adalah sebesar Rp
4.226.159,5/bln (59,75 %)  dan pada tahun 2015 sebesar Rp 4.848.413,6/bln
(58,92 %). Pengeluaran tertinggi untuk jasa oleh responden sangat wajar
karena jasa tersebut berkaitan dengan tenaga kerja yang membantu petani
dalam proses penanaman, pemupukan, penyiangan, dan panen dalam
menunjang keberhasilan usahatani yang diusahakan responden.

4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman
Pangan di Kabupaten Lombok Barat

Untuk mengetahui hubungan antara nilai tukar petani dan faktor-faktor
yang mempengaruhi dapat dilakukan melalui metode analisis “regresi linear
berganda” yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara
banyak variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Regresi dilakukan
melalui dua pendekatan yaitu Musim Hujan 2014/2015 (MT I), dan Musim
Kemarau 2015 (MT II). Pendekatan tersebut dilakukan untuk mengetahui
kemungkinan adanya karakteristik tertentu yang muncul, dan yang
berpengaruh langsung  terhadap nilai tukar petani adalah produktivitas, harga
pupuk, upah tenaga kerja, harga tanaman pangan dan harga barang konsumsi
dalam setiap musim tanam.

Hasil uji hipotesis untuk faktor-faktor  yang diduga mempengaruhi
nilai tukar petani dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Nilai Tukar Petani TanamanPangan di Kabupaten Lombok Tahun

2015
Variabel Koefisen

Regresi
T-hit Signifikan Keterangan

Konstanta 76,527 5,565 0,000*) Signifikan
Produktivitas (X1) 0,020 13,609 0,000*) Signifikan
Harga Pupuk (X2) 0,023 4,256 0,000*) Signifikan
Upah tenaga kerja (X3) 0,000 -1,155 0,260 Non signifikan
Harga tanaman pangan (X4) 0,024 4,792 0,000*) Signifikan
Harga barang konsumsi (X5) 0,006 0,915 0,369 Non signifikan

F – hitung 57,543 0,000*) Signifikan

Koefisien Determinasi (R²) 0,923 0,000*) Signifikan

Sumber : Data primer diolah
Ket : *) Nyata pada taraf alpha 5 %
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a. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari
hasil analisis yang telah dilakukan untuk persamaan regresi linier
berganda didapatkan nilai sebesar 0,923. Hal ini berarti 92,3% variasi nilai
tukar petani tanaman pangan di Kabupaten Lombok Barat yang dijelaskan
oleh variabel independen (produktivitas, harga pupuk, upah tenaga kerja,
harga tanaman pangan, dan harga barang konsumsi), sisanya 7,7%
dijelaskan oleh variabel lain diluar model

b. Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji Statistik F)
Berdasarkan hasil penitian diperoleh F-hitung sebesar 57,543 dengan

probabilitas 0,000 pada persamaan regresi linier berganda biasa. Artinya,
dengan nilai probablitias (0,000) lebih kecil dari taraf nyata (α = 0,05)
maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen produktivitas, harga
pupuk, upah tenaga kerja, harga tanaman pangan, dan harga barang
konsumsi berpengaruh terhadap variabel dependen nilai tukar petani
tanaman pangan di Kabupaten Lombok Barat

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)
Berdasarkan pada tabel uji hipotesis diatas variabel-variabel pada

persamaan regresi linier berganda terdapat beberapa variabel saja yang
signifikan. Diketahui bahwa pada persamaan regresi linier berganda
variabel yang signifikan adalah variabel produktivitas, harga pupuk, dan
harga tanaman pangan. Hal ini ditunjukkan dari nilai t-hitung dan nilai
probabilitas (<5%) dapat dilihat pada Tabel 4.16, artinya variabel tersebut
merupakan variabel yang signifikan dan berpengaruh terhadap nilai tukar
petani.

d. Variabel yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani :
1. Produktivitas, secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap

nilai tukar petani dengan nilai koefisien sebesar 0,02 artinya jika
perubahan produktivitas naik 1 Kg/Ha, maka nilai tukar petani naik
sebesar 0,2 %.

2. Harga pupuk, secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap
nilai tukar petani dengan nilai koefisien sebesar 0,023 artinya jika
perubahan harga pupuk naik sebesar Rp 1/Kg, maka nilai tukar petani
akan naik sebesar 2,3 %.

3. Harga tanaman pangan, secara statistik berpengarauh secara signifikan
terhadap nilai tukar petani dengan nilai koefisien sebesar 0,024 artinya
jika perubahan harga tanaman pangan naik sebesar Rp 1/Kg, maka
nilai tukar petani naik sebesar 2,4 %.

Dapat dikatakan, apabila produktivitas naik, maka nilai tukar petani
akan meningkat, apabila harga pupuk naik, maka nilai tukar petani akan
menurun, dan apabila harga tanaman pangan naik, maka nilai tukar petani
akan meningkat.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan nilai tukar petani tanaman pangan di Kabupaten
Lombok Barat pada tahun  2015 mengalami penurunan dengan rata-rata nilai
tukar petani tanaman pangan di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015
sebesar 87,47 %. Ini disebabkan oleh Indeks harga yang diterima petani
sebesar 100,72 % lebih kecil dibandingkan dengan Indeks harga yang dibayar
petani sebesar 116,56 %. Sehingga kesejahteraan petani pada tahun 2015
mengalami penurunan dibandingkan dengan petani sebelumnya. Nilai tukar
petani tanaman pangan di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2015
dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan produktivitas, perubahan harga
pupuk, dan perubahan harga tanaman pangan. Harga output yang diterima
oleh petani satu dengan petani yang lain bervariasi tergantung dari kualitas
hasil produksinya.

Untuk meningkatkan nilai tukar petani pemerintah diharapkan mampu
melakukan upaya-upaya efektif dan menyeluruh dengan memperhatikan
faktor-faktor yang mempengaruhi NTP yaitu dengan meningkatkan harga
produksi, menekan harga pupuk, dan meningkatkan harga tanaman pangan.
Petani diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil produksinya supaya
harga yang diperoleh lebih tinggi.
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