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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat relevan untuk terus mendapat 

perhatian, hal ini berkaitan dengan beberapa aspek, antara lain : 

1) Kehidupan yang sejahtera merupakan hak dari setiap anggota masyarakat; 

2) Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang 

sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia; 

3) Peningkatan kesejahteraan telah menjadi kesepakatan dunia seperti 

tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan; 

4) Kesejahteraan masyarakat selalu menjadi prioritas nasional. Peningkatan 

kesejahteraan rakyat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator 

pembangunan sumberdaya manusia, antara lain peningkatan pendapatan 

per kapita; penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi 

penting dalam pembangunan Kabupaten Blora, melalui perannya dalam 

pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan sumber pendapatan masyarakat, 

serta perannya dalam memproduksi produk pertanian untuk penyediaan pangan, 

pakan, bahan baku industri, dan perdagangan antar daerah. 

Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa share sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Blora masih 
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memegang peranan penting, namun tidak lagi dominan. Peran sektor pertanian 

dalam perekonomian Blora mencapai hampir dari seperempat total PDRB dan terus 

konsisten hingga tahun 2017. Namun pada tahun 2018, sumbangan sektor ini 

tercatat memberikan share sebesar 22,91 persen dan menempati posisi kedua 

setelah sektor pertambangan dan penggalian (25,24 persen). Angka tersebut lebih 

rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 23,40 persen.  

Kontribusi lain dari sektor pertanian adalah sebagai penyedia lapangan kerja 

masyarakat. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018 

menunjukkan, penduduk Kabupaten Blora yang bekerja pada sektor pertanian 

sebanyak 215,2 ribu orang atau sekitar 45,44 persen dari total penduduk bekerja. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki daya serap tenahga kerja 

paling tinggi, meskipun nilai tambah yang diberikan masih tergolong rendah. 

Walaupun lapangan kerja di luar sektor pertanian semakin tumbuh, namun jumlah 

penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian terbukti masih cukup dominan.  

Sampai saat ini, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan penduduk, 

khususnya pada petani masih tetap besar. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kebijakan 

pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjamin harga jual hasil 

produksi petani yang wajar yang pada gilirannya akan meningkatkan 

pendapatan/kesejahteraan petani. Kebijakan pemerintah di atas akan sangat berarti 

mengingat bahwa dua pertiga penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan 

sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Salah satu alat 

statistik untuk mengukur kemampuan daya tukar barang-barang hasil produk 

pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumahtangga 
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petani maupun kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian adalah indeks Nilai 

Tukar Petani (NTP).  

1.2. PENGERTIAN NILAI TUKAR PETANI (NTP) 

TP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap 

indeks harga yang dibayar petani (Ib). Secara konsepsional NTP adalah pengukur 

kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani 

terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan 

dalam memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang diterima petani merupakan 

indeks harga produsen dari berbagai komoditas hasil produksi pertanian (farm gate 

price), sedangkan indeks harga yang dibayar petani merupakan indeks harga 

konsumen barang dan jasa yang dikonsumsi petani serta biaya produksi yang 

dikeluarkan petani dalam memproduksi hasil pertanian (retail price). 

Dari angka NTP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk pertanian 

yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah 

pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang 

berkualitas dapat dilakukan ejak Desember 2013, Badan Pusat Statistik menyusun 

NTP menggunakan tahun dasar 2012 untuk Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman 

Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Data 

dikumpulkan melalui survei harga produsen sektor pertanian dan survei harga 

konsumen perdesaan. 

Secara umum penghitungan NTP menghasilkan tiga pengertian, yaitu :  

1) NTP > 100, berarti petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan, 

ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan 
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yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan terhadap 

tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima 

mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga 

yang dibayarkan terhadap tahun dasar. 

2) NTP = 100, berarti petani tidak mengalami perubahan dalam hal 

perdagangan, karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama 

dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani terhadap tahun dasar. 

3) NTP < 100 berarti petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan, 

ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat 

daripada harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika harga 

yang mereka bayar mengalami penurunan yang lebih lambat daripada 

harga yang mereka terima terhadap tahun dasar. 

 

1.3. KEGUNAAN NTP 

Kegunaan NTP antara lain adalah : 

1) Indeks harga yang diterima petani (It), dapat menggambarkan fluktuasi 

harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan 

juga sebagai data penunjang dalam penghitungan Pendapatan Domestik 

Bruto (PDB)/Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor 

pertanian. 

2) Pada kelompok Indeks harga yang dibayar petani (Ib), indeks konsumsi 

rumah tangga menunjukkan fluktuasi harga barang/jasa yang dikonsumsi 

oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaaan 
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dan dapat juga digunakan sebagai proxy inflasi perdesaan. Di sisi lain, 

indeks biaya produksi dan penambahan barang modal menunjukkan 

fluktuasi harga barang/jasa yang digunakan untuk memproduksi komoditas 

pertanian. 

3) NTP digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual 

petani dengan produk yang dibutuhkan petani untuk konsumsi rumah 

tangga dan biaya produksi. Hal ini terlihat bila dibandingkan dengan 

kemampuan tukarnya pada tahun dasar. Dengan demikian, NTP dapat 

digunakan sebagai salah satu indikator proxy dalam mengukur tingkat 

kesejahteraan petani. 

 

1.4. RUANG LINGKUP 

Sektor pertanian yang dicakup dalam penghitungan NTP dengan 

menggunakan tahun dasar 2012 = 100 meliputi Subsektor Tanaman Pangan (Padi 

Palawija), Subsektor Hortikultura, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, 

Subsektor Peternakan, dan Subsektor Perikanan (Budidaya). Diagram Timbang yang 

disusun meliputi diagram timbang untuk penghitungan indeks harga yang diterima 

petani dan indeks harga yang dibayar petani. 
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BAB II 

KONSEP DAN DEFINISI 

 

2.1. KONSEP DAN DEFINISI 

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam penghitungan Nilai Tukar 

Petani antara lain :  

1) Nilai Tukar Petani adalah angka perbandingan antara indeks harga yang 

diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan 

dalam persentase. 

• Indeks harga yang diterima petani (It) adalah indeks harga yang 

menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi 

petani. 

• Indeks harga yang dibayar petani (Ib) adalah indeks harga yang 

menunjukkan perkembangan harga barang/jasa yang diperlukan 

untuk kebutuhan rumah tangga petani dan biaya produksi untuk 

memproduksi hasil pertanian. 

2) Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) adalah pengukur 

kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian dengan barang dan 

jasa yang diperlukan petani untuk keperluan dalam proses produksi. 

NTUP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani 

(It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk membeli 

keperluan dalam proses produksi atau Biaya Produksi dan Penambahan 

Barang Modal (BPPBM). 
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3) Petani adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian (tanaman 

pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, 

perikanan tangkap dan perikanan budidaya) 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 atau buruh tani 

bukan termasuk petani. 

4) Harga yang diterima petani adalah rata-rata harga produsen dari hasil 

produksi petani sebelum ditambahkan biaya transportasi/pengangkutan 

dan biaya pengepakan kedalam harga penjualannya atau farm gate 

(harga disawah/ladang setelah pemanenan). Pengertian harga rata-rata 

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. 

5) Harga yang dibayar petani adalah rata-rata harga eceran barang/jasa 

yang dikonsumsi atau dibeli petani untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangga maupun untuk keperluan biaya produksi untuk memproduksi hasil 

pertanian. Data harga barang/jasa untuk keperluan produksi pertanian 

dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan pedagang atau 

penjual jasa di pasar terpilih. 

6) Pasar adalah tempat dimana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli 

atau tempat yang biasanya terdapat penawaran dan permintaan. Pada 

kecamatan yang sudah terpilih sebagai sampel, pasar yang dicatat 
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haruslah pasar yang cukup mewakili dengan syarat antara lain: 

merupakan pasar paling besar, banyak pembeli dan penjual, jenis barang 

yang diperjualbelikan cukup banyak dan terjamin kelangsungan 

pencatatan harganya serta terletak di desa perdesaan (rural). 

7) Harga eceran perdesaan adalah harga transaksi antara penjual dan 

pembeli secara eceran dipasar 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. 

8) Paket komoditas adalah sekelompok (sekeranjang) komoditas terpilih 

dari hasil produksi pertanian yang dihasilkan oleh petani dan barang/jasa 

yang digunakan baik untuk proses produksi pertanian maupun untuk 

keperluan rumah tangga petani di daerah perdesaan untuk suatu periode 

tertentu. 

9) Diagram Timbang adalah bobot/nilai masing-masing jenis komoditas hasil 

produksi pertanian barang/jasa yang termasuk dalam paket komoditas. 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data harga dilakukan melalui wawancara langsung kepada 

responden (petani/pedagang/penjual jasa) dengan menggunakan dua jenis daftar 

yaitu HKD (Harga Konsumen Pedesaan) dan HD (Harga Pedesaan). Daftar HKD yang 

digunakan adalah HKD-1, HKD-2.1, dan HKD-2.2. Sedangkan daftar HD yang 

digunakan adalah D-1, HD-.2, HD-3, HP-4, dan HD-5.2. 

1) Daftar HKD-1; HKD-2.1; dan HKD-2.2 digunakan untuk mencatat harga 

eceran barang/jasa kelompok makanan dan bukan makanan untuk 

keperluan konsumsi rumahtangga petani. Pencatatan harga dilakukan 

setiap bulan pada hari pasaran yang terdekat dengan tanggal 15. 

2) Daftar HD-1 digunakan untuk mencatat harga produsen yang diterima 

petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada 

Subsektor Tanaman Pangan (Padi dan Palawija). Pencatatan harga 

dilakukan pada kecamatan terpilih pada tanggal pencacahan 15 dengan 

menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 15 di bulan 

bersangkutan. 

3) Daftar HD-2 digunakan untuk mencatat harga produsen yang diterima 

petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada 

Subsektor Hortikultura (Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan 
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tanaman obat-obatan). Pencatatan harganya sama dengan pelaksanaan 

pencatatan harga untuk Daftar HD-1 

a. 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. 

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

petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada 

Subsektor Peternakan (ternak besar, ternak kecil, unggas dan hasil ternak). 

c. 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 Ikan). 

 

3.2. WAKTU PENCACAHAN 

pencatatan harga untuk daftar HKD-1, HKD-2.1, HKD-2.2 dilakukan setiap 

bulan pada hari pasaran yang terdekat pada tanggal 15 setiap bulan. Sementara 

pencacahan harga untuk daftar HD-1, HD-2, HD-3, HD-4, dan HD-5.2 dilakukan pada 

kecamatan terpilih dengan menanyakan harga transaksi antara tanggal 1 sampai 

tanggal 15 di bulan bersangkutan. Kecamatan terpilih di dalam pencacahan statistik 

harga produsen didasarkan pada rancangan sampling tiga tahap, yaitu: 

1) Dari setiap provinsi secara purposive proportional to size dipilih sejumlah 

kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi pertanian, kecuali 

provinsi di Jawa (selain DKI Jakarta) seluruh kabupaten. 
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2) Dari setiap kabupaten terpilih dipilih sejumlah kecamatan yang merupakan 

daerah sentra produksi pertanian sesuai dengan daftar kecamatan yang 

telah ditentukan oleh masingmasing provinsi. 

3) Dalam pemilihan kecamatan observasi, jumlah sampel untuk provinsi di Jawa 

adalah 3 (tiga) kecamatan untuk setiap kabupaten, sedangkan untuk sampel 

menurut provinsi di luar Jawa dipilih sebanyak 15 sampai 20 kecamatan. 

 

3.3. PEMILIHAN RESPONDEN 

1) Responden data harga konsumen perdesaan adalah pedagang/penyedia 

jasa yang berusaha baik di dalam maupun di luar pasar. Responden dipilih 

3-4 pedagang secara purposif yang dianggap dapat mewakili pedagang 

lainnya. Pedagang tersebut merupakan pedagang eceran dan menempati 

bangunan/tempat yang permanen (tidak berpindah-pindah) sehingga 

memungkinkan terjaminnya kelangsungan pencacahan harga pada waktu 

yang akan datang. 

2) Responden Harga Produsen Perdesaan adalah petani. Petani yang dipilih 

berada di perdesaan (rural). Responden tersebut sebaiknya yang banyak 

menjual bermacam produksi hasilpertanian, atau dengan kata lain memilih 

responden petani yang mengusahakan berbagai macam jenis tanaman. 

 

 

3.4. PEMILIHAN PASAR 
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Pemilihan pasar dilakukan secara purposive terhadap pasar di wilayah masing-

masing dengan kriteria : 

1) Paling besar di kecamatan yang bersangkutan. 

2) Beraneka ragam komoditas yang diperdagangkan. 

3) Banyak masyarakat berbelanja di pasar tersebut. 

4) Kelangsungan pencatatan komoditas terjamin. 

5) Terletak di desa rural. 

 

3.5. FORMULA PENGHITUNGAN 

Formula atau rumus yang digunakan pada penghitungan indeks harga yang 

diterima petani (IT) dan indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah formula Indeks 

Laspeyres yang dikembangkan (Modified Laspeyres Indices), 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 
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Pertimbangan yang mendasari penggunaan formula di atas adalah sebagai 

berikut : 

1) Trend harga tidak dipengaruhi oleh perbedaan kualitas atau spesifikasi 

komoditas. 

2) Perbedaan harga komoditas antar wilayah tidak berpengaruh. 

3) Dapat dilakukan penggantian spesifikasi atau penggantian jenis barang. 

Formula untuk penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) : 

100x
I
INTP

b

t=  

Keterangan : 

NTP  = Nilai Tukar Petani 

It = Indeka harga yang diterima petani 

Ib = Indeka harga yang dibayar petani 

Penyajian data berupa data runtun waktu (series data) baik bulanan maupun 

rata-rata tahunan.  
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BAB IV 

DIAGRAM TIMBANG 

 

Penghitungan Indeks Laspeyers yang dikembangkan untuk menghasilkan NTP 

memerlukan diagram timbang. Ada dua indeks yang digunakan untuk menghasilkan 

NTP, yaitu indeks harga yang diterima petani (It) dan indeks harga yang dibayar 

petani (Ib). 

 

4.1. INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI (IT) 

Penghitungan Indeks Laspeyers yang dikembangkan untuk menghasilkan NTP 

memerlukan diagram timbang. Ada dua indeks yang digunakan untuk menghasilkan 

NTP, yaitu indeks harga yang diterima petani (It) dan indek harga yang dibayar petani 

(Ib). 

1) Kuantitas Produksi Setiap Jenis Tanaman 

Data kuantitas produksi sektor tanaman padi dan palawija, hortikultura, 

tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan diperoleh dari 

Direktorat Statistik Pertanian BPS, disamping data dari Dinas Pertanian dan 

Dinas Perkebunan sebagai data penunjang. Data produksi tersebut 

selanjutnya disesuaikan ke kondisi tahun 2012 dengan mempertimbangkan 

indeks produksinya. 

2) Harga Produsen 

Data harga produsen tahun dasar 2012 diperoleh dari hasil pencacahan 

daftar HD -1, HD-2, HD-3, HD-4 dan HD-5.2 selama setahun. 
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3) Persentase Marketed Surplus 

Persentase Marketed surplus adalah perbandingan antara nilai produksi 

yang dijual petani dengan nilai produksinya untuk setiap jenis komoditi 

pertanian. Data ini diperoleh dari hasil pengolahan Survei Penyempurnaan 

Diagram Timbang Propinsi Jawa Tengah tahun 2012 yang disesuaikan 

dengan karakteristik Kabupaten Tegal. 

 

4.2. INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI (IB) 

Penimbang setiap jenis barang yang tercakup dalam pengeluaran konsumsi 

rumahtangga, biaya produksi dan penambahan barang modal adalah nilai setiap 

jenis barang yang dibeli petani dan ini berarti tidak termasuk nilai barang yang 

diproduksi sendiri. 

1) Kelompok Konsumsi Rumah Tangga 

Sumber data diperoleh dari hasil Survei Penyempurnaan Diagram 

Timbang (SPTD) tahun 2012, yang meliputi rumah tangga petani padi dan 

palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan 

perikanan. Data konsumsi rumah tangga (KRT) juga dilengkapi dari hasil 

pengolahan SUSENAS untuk konsumsi rumah tangga daerah pedesaan. 

Data tersebut disesuaikan ke kondisi tahun 2012 dengan memper-

timbangkan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) pedesaan yang sudah 

ada.  

Karena penimbang yang diinginkan adalah nilai konsumsi total 

seluruh rumah tangga petani per subsektor selama setahun, maka nilai 

konsumsi yang didapat dari hasil SPDT ini harus dikalikan dengan jumlah 
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petani atau rumah tangga masing-masing subsektor dalam periode waktu 

setahun. Data jumlah petani atau rumah tangga per subsektor diperoleh 

dari Survei Pertanian (ST).  

Untuk kelompok makanan, karena data SPDT khusus kelompok 

makanan dalam mingguan, maka harus dikalikan dengan jumlah minggu 

dalam setahun, yakni 52,14 minggu, sementara untuk kelompok bukan 

makanan datanya bulanan, maka dikalikan dua belas. 

2) Kelompok Biaya Produksi dan Barang Modal 

Penimbang untuk kelompok ini adalah pengeluaran ongkos/biaya 

yang dikeluarkan oleh petani tetapi tidak termasuk ongkos produksi yang 

berasal dari produksi sendiri. Data tersebut diperoleh dari hasil pengolahan 

SPDT 2012 dan Sensus Pertanian dengan mempertimbangkan juga hasil 

Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT). Data biaya produksi tersebut 

disesuaikan lebih dahulu ke kondisi tahun 2012. 

Penimbang untuk sub kelompok barang modal, yaitu barang yang 

penggunaannya tahan lama (durable goods) seperti cangkul, bajak dan 

lainnya juga diperoleh dari pengolahan SPDT 2012 dan Sensus Pertanian 

setelah disesuaikan ke kondisi tahun 2012. 

 

4.3. KLASIFIKASI INDEKS 

Nilai tukar petani disusun dari komponen indeks harga yang diterima petani 

dan indeks harga yang dibayar petani yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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1) Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) untuk masing-masing subsektor 

yang terdiri dari : 

a. Indeks Subsektor Padi Palawija, yang terdiri dari : 

1. Indeks kelompok padi 

2. Indeks kelompok palawija 

b. Indeks Subsektor Hortikultura, yang terdiri dari : 

1. Indeks kelompok sayur-sayuran 

2. Indeks kelompok buah-buahan 

3. Indeks kelompok tanaman obat 

c. Indeks Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) 

d. Indek Subsektor Peternakan, yang terdiri dari : 

1. Indeks kelompok ternak besar 

2. Indeks kelompok unggas 

e. Indeks Subsektor Perikanan Budidaya, yang terdiri dari : 

1. Indeks kelompok budidaya air tawar 

2. Indeks kelompok budidaya air laut 

3. Indeks kelompok budidaya air payau 

2) Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) untuk masing-masing subsektor yang 

terdiri dari : 

a. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) , yang terdiri dari : 

1. Indeks kelompok bahan makanan 

2. Indeks kelompok makanan jadi 

3. Indeks kelompok perumahan 

4. Indeks kelompok sandang 
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5. Indeks kelompok kesehatan 

6. Indeks Pendidikan, rekreasi, dan olahraga 

7. Indeks transportasi dan komunikasi 

b. Indeks Biaya Produksidan Barang modal, yang terdiri dari : 

1. Indeks kelompok bibit 

2. Indeks kelompok pupuk dan obat-obatan 

3. Indeks kelompok sewa lahan, pajak, dan lainnya 

4. Indeks kelompok transportasi 

5. Indeks kelompok penambahan barang modal 

6. Indeks kelompok buruh tani 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 
5.1. NILAI TUKAR PETANI (NTP) 

Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) atau Farmers Term Of Trade Indices seringkali 

dikaitkan dengan kondisi ekonomi petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh 

dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks 

harga yang dibayar petani (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat 

kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menggambarkan nilai 

tukar (term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang 

dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi serta pembentukan barang 

modal. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli 

petani di pedesaan. 

Pemantauan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Blora dilakukan secara 

bulanan. Pada analisis selanjutnya, NTP dan indeks pembentuknya disajikan selama 

periode tahun 2018 dan 2019. NTP tahun 2019 disajikan selama periode sembilan 

bulan yaitu Bulan Januari sampai September. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran terkini angka NTP Kabupaten Blora. Grafik 1 menunjukkan 

bahwa NTP Kabupaten Blora selama periode 2018 sampai September 2019 secara 

umum nilainya di atas 100, yang berarti bahwa selama periode tersebut petani 

mengalami kenaikan dalam hal perdagangan, ketika rata-rata tingkat harga yang 

mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada rata-rata harga yang 

dibayarkan terhadap tahun dasar. 
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Grafik 1. Perkembangan NTP Tahun 2018 - 2019 
Kabupaten Blora (2012 = 100) 

 

Kondisi petani Kabupaten Blora tahun 2018 secara umum mengalami 

surplus. Hal tersebut dapat dilihat dari NTP yang berada di atas angka 100. Secara 

umum, rata-rata NTP Kabupaten Blora tahun 2018 adalah sebesar 102,32 poin. 

Angka tersebut naik 1,86 persen jika dibandingkan dengan NTP tahun 2017 yang 

tercatat sebesar 100,46 poin. Kenaikan nilai NTP akan terjadi apabila perubahan nilai 

It (Indeks yang dierima petani) lebih besar dibandingkan perubahan nilai Ib (Indeks 

yang dibayar petani). Sebaliknya penurunan nilai NTP terjadi apabila perubahan nilai 

It (Indeks yang dierima petani) lebih kecil dibandingkan perubahan nilai Ib (Indeks 

yang dibayar petani). 

NTP Kabupaten Blora tahun 2018 diawali dengan posisi indeks 103,57 pada 

Januari 2018  dan mengalami penurunan serta peningkatan angka indeks yang 

fluktuatif sampai akhir tahun 2018. Penurunan indeks mulai terjadi di Bulan Februari 
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yang tercatat sebesar 101,69 dan masih terjadi sampai Bulan Maret (101,60). NTP 

terendah tercatat terjadi pada Bulan Agustus yaitu sebesar 100,08. Namun, mulai 

Bulan Agustus 2018, NTP bergerak naik sampai puncaknya pada Bulan Desember 

yang tercatat 104,65.  

Tabel 1. Perubahan NTP Tahun 2018 – 2019 
Kabupaten Blora (2012 = 100) 

Bulan 

2018 2019 

NTP 

Perubahan 
terhadap 

bulan 
Sebelumnya 

NTP 

Perubahan 
terhadap 

bulan 
Sebelumnya 

Januari 103,57 -1,39 103,85 -0,81 

Februari 101,69 -1,87 102,22 -1,63 

Maret 101,60 -0,09 102,15 -0,07 

April 101,66 0,06 103,43 1,28 

Mei 102,29 0,63 103,35 -0,08 

Juni 101,37 -0,92 102,29 -1,07 

Juli 101,36 -0,01 103,13 0,84 

Agustus 100,08 -1,28 104,17 1,04 

September 101,60 1,52 104,56 0,39 

Oktober 103,61 2,01   

November 104,34 0,73   

Desember 104,65 0,31   

Rata-rata 102,32  
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Tahun 2019 diawali dengan NTP yang tercatat sebesar 103,85, namun terus 

mengalami penurunan sampai Bulan Maret (102,15). NTP di bulan tersebut 

merupakan yang terendah sepanjang tahun. Sampai Bulan September, pergerakan 

yang terjadi juga fluktuatif namun masih memiliki nilai indeks di atas 100. Selama 

periode Januari-September, NTP tertinggi tercatat terjadi pada Bulan September, 

yaitu sebesar 104,56. Meskipun Kabupaten Blora mengalami nilai NTP yang 

berfluktuasi, NTP di atas 100 menunjukkan bahwa  yang diterima petani dari hasil 

produk pertaniannya selama Tahun 2018 dan 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan 

yang dibayar petani untuk konsumsi rumah tangga ataupun biaya produksi dan 

penambahan barang modalnya.  

Pada Tabel 1 kenaikan Indeks tertinggi pada tahun 2018 terjadi pada Bulan 

Oktober 2018 dengan rata-rata kenaikan NTP sebesar 2,01 persen dari angka 101,60 

dibandingkan Bulan September 2018. Sedangkan penurunan NTP tertinggi terjadi 

pada Bulan Februari, yaitu sebesar 1,87 persen dari angka 103,57 pada Bulan Januari 

2018 menjadi 101,69. Senada dengan hal tersebut, pada Bulan Februari tahun 2019, 

terjadi juga penurunan tertinggi sebesar 1,63 dari bulan sebelumnya. Berbeda 

dengan tahun 2018, di tahun 2019 kenaikan indeks tertinggi tercatat pada bulan April 

yaitu sebesar 1,28 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 

 

 

 



Analisis Kesejahteraan Petani Kabupaten Blora 2019 | 23 
 

Grafik 2. Perkembangan NTP Tahun 2017 - 2019 
Kabupaten Blora (2012 = 100) 

 

Grafik 2 menunjukkan NTP Kabupaten Blora selama tiga tahun terakhir mulai 

tahun 2017 sampai tahun 2019. Sepanjang tiga tahun terakhir, nilai NTP mengalami 

fluktuasi namun dalam dua tahun terakhir, nilainya masih di atas 100. Artinya, 

sepanjang dua tahun terakhir kondisi perdagangan petani mengalami surplus. Petani 

di Kabupaten Blora mampu mencukupi kebutuhan Konsumsi Rumah Tangga (bahan 

makanan; makanan jadi, minuman, dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; 

pendidikan, rekreasi dan olah raga; transportasi dan komunikasi;  biaya produksi dan 

penambahan barang modal. 

5.2. INDEKS YANG DITERIMA PETANI (It) 

Indeks yang diterima petani (It) menunjukkan fluktuasi harga komoditas 

pertanian yang dihasilkan oleh petani pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

2017 97,25 97,07 97,24 97,75 98,05 98,52 100,22 102,68 103,85 103,74 104,20 104,96

2018 103,57 101,69 101,60 101,66 102,29 101,37 101,36 100,08 101,60 103,61 104,34 104,65

2019 103,85 102,22 102,15 103,43 103,35 102,29 103,13 104,17 104,56
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tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Tabel 2 menunjukkan 

bahwa sepanjang tahun 2018, indeks yang diterima petani cenderung mengalami 

kenaikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh prubahan nilai It dari Bulan Januari ke Bulan 

Desember yang naik sebesar 8,58 persen. Pada awal tahun 2018, It berada pada 

posisi 136,10 dan terus mengalami fluktuasi hingga nilai It di Bulan Desember sebesar 

147,77. 

Tabel 2. Perkembangan Indeks yang Diterima Petani (It) Tahun 2018 – 2019 
Kabupaten Blora (2012 = 100) 

Bulan 

2018 2019 

It 

Perubahan 
terhadap 

bulan 
Sebelumnya 

(Persen) 

It 

Perubahan 
terhadap 

bulan 
Sebelumnya 

(Persen) 

Januari 136,10 4,92 147,70 -0,08 

Februari 134,92 -1,18 145,22 -2,48 

Maret 134,67 -0,25 145,52 0,30 

April 133,04 -1,62 145,39 -0,13 

Mei 133,26 0,22 145,63 0,24 

Juni 132,40 -0,86 147,33 1,69 

Juli 132,61 0,21 150,88 3,55 

Agustus 138,66 6,05 151,62 0,74 

September 140,26 1,60 149,36 -2,27 

Oktober 143,48 3,22   
November 145,33 1,84   
Desember 147,77 2,45   

Rata-rata 134,99  
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Perubahan It tahun 2018 terbesar terjadi pada Bulan Agustus sebesar 6,05 

persen, lalu pada bulan Januari sebesar 4,92 persen. Pada Bulan Januari 2018, terjadi 

kenaikan It di seluruh subsektor, puncaknya tercatat kembali terjadi pada Bulan 

Agustus. Kenaikan terbesar terjadi pada subsektor tanaman pangan dan peternakan. 

Perlu diketahui bahwa kedua subsektor tersebut, menjadi penyum-bang terbesar 

dalam pembentukan nilai NTP Kabupaten Blora. Perubahan yang terjadi pada kedua 

subsektor tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap nilai NTP. 

Kenaikan harga di Bukan Agustus pada subsektor tanaman pangan terjadi baik pada 

kelompok padi maupun palawija (terutama komoditas jagung). Sedangkan pada 

subsektor peternakan, kenaikan harga terjadi pada komoditas ternak besar, 

terutama sapi potong saat hari raya Idul Adha.  

Penurunan It terjadi mulai Bulan Februari sampai April 2018, dan puncaknya 

tercatat terjadi pada Bulan April. Penurunan yang terjadi sebesar 1,62 persen dari 

bulan sebelumnya. Hampir semua subsektor pada Bulan April memiliki It lebih 

rendah dibandingkan bulan sebelumnya. 

5.3. INDEKS YANG DIBAYAR PETANI (Ib) 

Dari Indeks harga yang dibayar petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang 

dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan, khususnya petani yang 

merupakan bagian terbesar pada masyarakat perdesaan, serta fluktuasi harga 

barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Ib terdiri dari 

2 ( dua ) kelompok yaitu kelompok Indeks Konsumsi Rumah Tangga ( IKRT ) dan 

kelompok Biaya Produksi dan Pembentukan Barang Modal (BPPBM). Kelompok IKRT 
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dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok pengeluaran, yang terdiri dari bahan makanan, 

makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, 

serta transportasi dan komunikasi. Perubahan Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga 

(IKRT) mencerminkan angka inflasi / deflasi di wilayah perdesaan. Sedangkan 

kelompok BPPBM terdiri dari bibit, obat-obatan dan pupuk, sewa lahan, pajak dan 

lainnya, transportasi, penambahan barang modal serta upah buruh tani. 

 
Tabel 3. Perkembangan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) Tahun 2018 – 2019 

Kabupaten Blora (2012 = 100) 

Bulan 

2018 2019 

Ib 

Perubahan 
terhadap 

bulan 
Sebelumnya 

(Persen) 

Ib 

Perubahan 
terhadap 

bulan 
Sebelumnya 

(Persen) 
Januari 131,41 6,42 142,23 1,02 
Februari 132,67 1,26 142,06 -0,16 
Maret 132,54 -0,13 142,45 0,39 
April 130,87 -1,67 140,57 -1,89 
Mei 130,28 -0,59 140,91 0,34 
Juni 130,61 0,33 144,04 3,13 
Juli 130,84 0,23 146,31 2,27 
Agustus 138,54 7,70 145,55 -0,76 
September 138,05 -0,49 142,84 -2,71 
Oktober 143,64 5,59   
November 139,28 -4,36   
Desember 141,21 1,93   

Rata-rata 137,71  
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Pada Bulan Januari 2018, nilai Ib mencapai 131,41 dan berfluktuasi sampai 

akhir tahun 2018. Ib pada Bulan Januari merupakan kenaikan Ib tertinggi kedua di 

tahuh 2018 setelah kenaikan pada Bulan Agustus. Kenaikan Ib atau fluktuasi harga 

barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan serta harga barang dan 

jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian pada Bulan Agustus 

mencapai 7,70 persen. Sedangkan penurunan Ib tertinggi terjadi di Bulan November 

yakni sebesar 4,36 persen.  

5.4. INFLASI PERDESAAN 

Perubahan indeks harga konsumsi rumah tangga (IKRT) mencerminkan angka 

inflasi/deflasi di wilayah perdesaan. Grafik 3 menunjukkan bahwa selama tahun 2018 

sampai September 2019. Indeks Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan yang cenderung 

fluktuatif setiap bulannya. IKRT tahun 2018 tertinggi terjadi pada Bulan Juli sebesar 

109,61 dan terendah terjadi pada Mei sebesar 107,20. Pada 2019, IKRT tertinggi 

tercatat pada Bulan September sebesar 113,98 dan terendah terjadi di Bulan 

Februari dengan angka 107,20. 

Grafik 3. Perkembangan IKRT Perdesaan Tahun 2018 – 2019 
Kabupaten Blora (2012 = 100) 

 

107,36 
109,03 109,16 

107,53 

107,20 

108,97 
109,61 109,44 

109,39 

107,36 

109,03 
109,16 

107,53 

107,20 

108,97 
109,61 

109,44 

109,39 
110,70 

113,15 
113,98 

Ja
nu

ar
i

Fe
br

ua
ri

M
ar

et

Ap
ril

M
ei

Ju
ni Ju
li

Ag
us

tu
s

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

De
se

m
be

r

Ja
nu

ar
i

Fe
br

ua
ri

M
ar

et

Ap
ril

M
ei

Ju
ni Ju
li

Ag
us

tu
s

Se
pt

em
be

r



Analisis Kesejahteraan Petani Kabupaten Blora 2019 | 28 
 

5.5. PERBANDINGAN TERHADAP JAWA TENGAH DAN NASIONAL 

Jika dibandingkan dengan rata-rata NTP Jawa Tengah tahun 2017, rata-rata 

NTP Kabupaten Blora masih lebih tinggi 0,06 poin. Selain mengalami peningkatan 

rata-rata NTP terhadap tahun sebelumnya, rata-rata NTP tahun 2018 Kabupaten 

Blora (102,32) tercatat berada di atas angka Jawa Tengah (102,25) dan dibawah 

nasional (103,16). 

Grafik 4. Perbandingan Rata-rata NTP Kabupaten Blora, Jawa Tengah, 
 dan Nasional Tahun 2018 – 2019 (2012 = 100) 

 

5.6. NTP PER SUBSEKTOR 

Subsektor pertanian penyusun NTP meliputi subsektor tanaman pangan 

(NTPP), hortikultura (NTPH), tanaman perkebunan rakyat (NTPr), Peternakan 

(NTPPT) dan, Perikanan (NTPPi).  
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Tabel 4. Perkembangan NTP Per Subsektor Tahun 2018 – 2019 
Kabupaten Blora (2012 = 100) 

Bulan  Tanaman 
Pangan  Hortikultura 

Tanaman 
Perkebunan 

Rakyat 
Peternakan Perikanan Umum 

20
18

 

Januari 104,71 102,76 103,46 106,43 101,01 103,57 

Februari 102,28 100,49 103,49 105,94 100,94 101,69 

Maret 101,64 100,71 103,13 106,89 101,64 101,60 

April 101,17 101,96 103,52 106,42 101,34 101,66 

Mei 101,69 101,35 104,22 106,11 101,85 102,29 

Juni 100,91 100,19 106,02 105,32 100,48 101,37 

Juli 100,91 101,16 107,00 105,04 100,37 101,36 

Agustus 101,85 102,15 104,76 104,56 100,16 100,08 

September 104,03 102,21 103,55 104,50 100,83 101,60 

Oktober 104,12 100,77 105,77 101,47 100,31 103,61 

November 105,76 100,09 104,71 101,00 100,15 104,34 

Desember 106,36 99,20 104,84 100,76 99,85 104,65 

Rata-rata 
NTP 102,95 101,09 104,54 104,54 100,74 102,32 

20
19

 

Januari 105,06 99,06 104,83 100,68 101,74 103,85 

Februari 102,36 97,34 105,13 100,81 102,19 102,22 

Maret 101,93 97,81 106,56 100,80 101,04 102,15 

April 104,01 99,08 105,28 101,47 100,34 103,43 

Mei 103,01 101,39 107,71 102,05 101,77 103,35 

Juni 101,39 101,91 106,03 102,59 101,45 102,29 

Juli 101,95 103,52 104,27 105,65 100,69 103,13 

Agustus 103,70 103,38 108,08 103,36 100,56 104,17 

September 103,94 103,61 113,16 101,46 101,30 104,56 
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5.6.1. Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) 

Subsektor tanaman pangan merupakan penyumbang terbanyak dalam 

pembentukan NTP Kabupaten Blora. Kelompok komoditas yang digunakan untuk 

menghitung Indeks yang diterima petani (It) pada subsektor tanaman pangan 

meliputi kelompok padi dan palawija, yang terdiri dari gabah, jagung, kacang-

kacangan, dan ketela.  

Grafik 5. Perkembangan NTP, Indeks Terima (It), dan Indeks Bayar (Ib) 
Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2018 – 2019  

Kabupaten Blora (2012 = 100) 

 

NTP subsektor tanaman pangan pada periode tahun 2018 sebesar 102,95 
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terhadap harga yang harus dibayar petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

rumah tangganya serta keperluan biaya produksinya. Berdasarkan grafik 4 terlihat 

indeks yang diterima petani (It), selalu lebih tinggi dibandingkan indeks yang 

dibayarkan petani (Ib). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 

petani subsektor tanaman pangan di Kabupaten Blora mengalami surplus dalam hal 

perdagangan.  

Indeks terima tertinggi subsektor tanaman pangan pada tahun 2018 terjadi 

pada Bulan Desember, yaitu sebesar 149,24. Pada Bulan Desember harga kelompok 

padi, yaitu gabah, mengalami kenaikan sebesar 2,02 persen dari bulan sebelumnya. 

Sedangkan pada kelompok palawija, kenaikan harga terjadi pada jagung sebesar 2,23 

persen. Indeks terima terendah terjadi pada Bulan Juni yaitu sebesar 130,67 persen. 

Kondisi tersebut disebabkan karena tidak ada kenaikan harga gabah dan penurunan 

harga jagung sebesar 1,00 persen dibandingkan bulan sebelumnya.  

Di tahun 2019, indeks terima tertinggi tercatat terjadi pada Bulan Agustus 

(150,09). Di bulan tersebut, harga gabah dan jagung mengalami kenaikan sebesar 

2,39 persen dan 0,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk indeks yang 

dibayar petani, baik di tahun 2018 sampai September 2019, fluktuasi terus terjadi. 

Kenaikan Ib tertinggi terjadi pada Bulan Agustus, sebesar 8,00 persen. Hal tersebut 

utamanya didorong oleh kenaikan biaya produksi dan pembentukan barang modal 

(BPPBM) yang meningkat. 
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5.6.2. Subsektor Hortikultura (NTPH) 

Subsektor hortikultura memiliki share yang tidak terlalu tinggi bagi 

pembentukan NTP rata-rata Kabupaten Blora. Subsektor ini memiliki indeks diterima 

yang terdiri dari kelompok komoditas sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman 

obat. Harga pada kelompok komoditas tersebut sangat fluktuatif dibandingkan 

dengan kelompok komoditas pada subsektor lainnya terutama pada kelompok 

komoditas sayur-sayuran. Hal ini disebabkan komoditas hortikultura termasuk 

komoditas yang bersifat volatile (harganya bergejolak). Sifat fluktuatif ini sangat 

berpengaruh pada pembentukan nilai NTP Holtikultura. 

Grafik 6. Perkembangan NTP, Indeks Terima (It), dan Indeks Bayar (Ib) 
Subsektor Hortikultura Tahun 2018 – 2019  

Kabupaten Blora (2012 = 100) 
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Seperti pada tahun sebelumnya, pada tahun 2018 NTP Hortikultura diatas 100. 

Hal ini menunjukan bahwa petani hortikultura secara rata-rata mengalami surplus 

yang berarti memiliki indeks terima lebih besar dibanding indeks bayar. NTP 

Hortikultura di awal tahun 2018 justru mengalami penurunan tertinggi (5,14 persen), 

sedangkan peningkatan tertinggi terjadi di Bulan Agustus sebesar 6,65 persen jika 

dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dilihat trendnya sampai Bulan September 

2019, NTP hortikultura cenderung fluktuatif, dengan indeks terima yang relatif 

meningkat. Pada subsektor hortikultura, yang banyak memberikan pengaruh pada 

kenaikan atau penurunan indeks yang diterima adalah harga komoditas pisang dan 

mangga, yang juga menjadi produk utama petani hortikuktura di Kabupaten Blora. 

5.6.3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPPr) 

Subsektor tanaman perkebunan rakyat merupakan penyumbang terbesar 

ketiga pembentukan NTP Kabupaten Blora, setelah subsektor tanaman pangan. 

Komoditas utama yang memberikan share besar untuk penghitungan indeks yang 

diterima petani (It) pada subsektor tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Blora 

adalah tebu. Seperti halnya NTP Tanaman Pangan, pada periode tahun 2018 NTP 

tanaman perkebunan rakyat juga memiliki nilai indeks berada di atas 100. Hal ini 

menunjukan bahwa Indeks diterima (It) lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks 

yang dibayar (Ib).  
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Grafik 7. Perkembangan NTP, Indeks Terima (It), dan Indeks Bayar (Ib) 
Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2018 – 2019  

Kabupaten Blora (2012 = 100) 

 

Tahun 2018, NTP tertinggi terjadi pada bulan Juli, yaitu sebesar 107,00 persen. 

Kondisi ini disebabkan meningkatnya indeks diterima (It) akibat kenaikan harga tebu. 

Sedangkan NTP terendah terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 103,13. Di tahun 

2019, NTP tertinggi tercatat terjadi di bulan September yaitu sebesar 113,16. Indeks 

yang diterima (Ib) subsektor tanaman perkebunan rakyat selama periode 2018 

sampzai September 2019 selalu berada di bawah indeks yang diterima. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa kenaikan harga produk pertanian subsektor tanaman  

perkebunan rakyat lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsi 

rumah tangga dan barang modal. Sehingga, NTPH pada bulan Januari 2018 sampai 

September 2019 selalu berada di atas 100. 

103,13
107,00 104,27

113,16

147,61
155,66 155,90

171,24

135,53
148,47 148,07

154,95

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00
Ja

nu
ar

i

Fe
br

ua
ri

M
ar

et

Ap
ril

M
ei

Ju
ni Ju
li

Ag
us

tu
s

Se
pt

em
be

r

O
kt

ob
er

N
ov

em
be

r

De
se

m
be

r

Ja
nu

ar
i

Fe
br

ua
ri

M
ar

et

Ap
ril

M
ei

Ju
ni Ju
li

Ag
us

tu
s

Se
pt

em
be

r

2018 2019

NTPPr It Ib



Analisis Kesejahteraan Petani Kabupaten Blora 2019 | 35 
 

5.6.4. Subsektor Peternakan (NTPPT) 

Pada Subsektor peternakan, komoditas utama yang memberikan share untuk 

penghitungan indeks terima (It) subsektor peternakan Kabupaten Blora adalah 

ternak besar, utamanya sapi potong.  

Grafik 8 Perkembangan NTP, Indeks Terima (It), dan Indeks Bayar (Ib) 
Subsektor Peternakan Tahun 2018 – 2019  

Kabupaten Blora (2012 = 100) 
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mencapai pundaknya pada Hari Raya Idul Adha (Bulan Agustus). Sedangkan Indeks 

yang dibayar pada subsektor peternakan cenderung terus meningkat dari Januari 

2018 sampai September 2019.  

5.6.5. Subsektor Perikanan (NTPPi) 

Komoditas yang dipantau pada subsektor perikanan meliputi harga komoditi 

yang diproduksi petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya 

produksi serta biaya yang dibayar petani untuk keperluan konsumsi rumah tangga 

petani. Komoditas yang dipantau dalam subsektor perikanan meliputi kegiatan 

budidaya ikan darat meliputi komoditas ikan lele dan nila.  

Grafik 9. Perkembangan NTP, Indeks Terima (It), dan Indeks Bayar (Ib) 
Subsektor Perikanan Tahun 2018 – 2019  

Kabupaten Blora (2012 = 100) 
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Pada periode tahun 2018, indeks NTP Perikanan (Budidaya) berada pada posisi 

di atas 100, kecuali pada bulan Desember. Nilai indeks diterima (It) berada sedikit 

lebih tinggi dibandingkan Indeks yang dibayar (It) yang terus meningkat dari bulan ke 

bulan. Dari grafik 5.6 dapat dilihat bahwa NTP tertinggi terjadi pada Bulan Mei yaitu 

mencapai 101,85 dan terendah pada Bulan Desember yang hanya mencapai 99,85. 

Pada periode tahun 2019, NTP tertinggi tercatat terjadi pada bulan Februari sebesar 

102,19 dan terendah tercatat pada bulan April sebesar 100,34. Indeks diterima (It) 

tertinggi pada kedua periode tersebut mencapai 154,10 yang berada pada Bulan Juli 

2019. Sedangkan indeks dibayar (Ib) tertinggi juga terjadi pada bulan yang sama 

mencapai 153,04. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 
6.1. KESIMPULAN 

Dengan Formula Penghitungan Modified Laspeyres diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

1) Indeks Harga yang Diterima Petani (It) Desember 2018 (2012=100) adalah 

sebesar 147,77; artinya tingkat harga produk pertanian mengalami 

kenaikan secara rata-rata hampir 1,48 kali lipat dibandingkan dengan 

produk yang sama pada tahun 2012. 

2) Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) Desember 2018 (2012=100) adalah 

sebesar 141,21; artinya tingkat harga kebutuhan petani naik 1,41 kali lipat 

dibandingkan dengan tingkat harga pada tahun 2012. 

3) Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Blora tahun 2018 secara umum sebesar 

102,32; artinya petani di kabupaten Blora dari hasil penjualan produksi 

pertanian bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan barang modal 

untuk usaha pertaniannya, dan masih memiliki surplus sebesar 2,32 

persen. 

4) Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor Kabupaten Blora Tahun 2018 adalah 

sebagai berikut :  

• NTP Tanaman Pangan : 102,95 

• NTP Hortikultura  : 101,09 

• NTP Tanaman Perkebunan Rakyat : 104,54 

• NTP Peternakan  : 104,54 
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• NTP Perikanan  : 100,74 

5) Urutan penyumbang Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2018 terbesar 

adalah Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Peternakan, Subsektor 

Tanaman Perkebunan Rakyat, Subsektor Hortikultura, dan Subsektor 

Perikanan. 

6) Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2019 hanya tercatat untuk kondisi 

bulan Januari 2019 sampai September 2019 dengan hasil sebagai berikut : 

1) Janurari 2019 : 103,85 

2) Februari 2019 : 102,22 

3) Maret  2019 : 102,15 

4) April  2019 : 103,43 

5) Mei 2019  : 103,35 

6) Juni 2019  : 102,29 

7) Juli  2019  : 103,13 

8) Agustus 2019 : 104,17 

9) September 2019 : 104,56 
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6.2. REKOMENDASI 

Dari hasil penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2018 menunjukkan 

bahwa banyak permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan 

yang serius.  Salah satu yang menjadi kebutuhan utama petani adalah keseimbangan 

harga antara komoditas pertanian yang dijual (diproduksi) petani (Indeks yang 

Diterima (It)) dengan harga barang/jasa yang dibutuhkan petani (Indeks yang Dibayar 

(Ib)). Untuk itu ada beberapa hal yang disarankan untuk mencapai keadaan tersebut 

yaitu : 

1) Harga produsen (harga komoditas pertanian yang dijual/diproduksi petani) 

a) Meningkatkan produktivitas pertanian agar hasil produksi baik secara 

kuantitas maupun secara kualitas memiliki nilai jual yang tinggi. 

b) Mengoptimalkan peran kelompok tani, yang merupakan wadah untuk 

menyatukan petani dalam melakukan kegiatan pertanian. 

c) Pengendalian harga pada saat demand (permintaan) lebih besar dari 

supply (penawaran) atau sebaliknya saat demand lebih rendah dari  

supply. Perlunya peranan pemerintah dalam meningkatkan serta 

menjaga kestabilan harga produk pertanian melalui penetapan harga 

dasar produk pertanian serta menjaga kestabilan nilai tukar produk 

pertanian harus dilakukan agar penerimaan petani lebih terjamin. 

d) Mengoptimalkan lumbung-lumbung padi. 

e) Penanganan pasca panen (penyuluhan, bimbingan teknis, dll) 
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2) Harga konsumen (harga barang/jasa yang dibeli petani) 

a) Menjaga inflasi/harga barang dan jasa tidak berfluktuasi tajam 

(kenaikan/ penurunan harga masih bisa dikendalikan). 

b) Menjaga ketersediaan (stock) barang di pasaran baik untuk kebutuhan 

konsumsi rumah tangga dan produksi serta penambahan barang modal. 

c) Infrastruktur yang mendukung dalam proses pendistribusian barang 

hasil pertanian maupun konsumsi rumah tangga dan produksi 

pertanian. 

3) Kebijakan peningkatan produktivitas petani : 

a) Pelaksanaan optimasi lahan untuk meningkatkan indeks pertanaman 

padi, jagung dan atau kedele dengan pola intensifikasi, sebagai upaya 

mengatasi makin menyempitnya lahan pertanian. 

b) Melakukan rehabilitasi dan menciptakan pipanisasi jaringan irigasi 

untuk mengoptimalkan pengairan lahan pertanian serta melakukan 

perbaikan infrastruktur sebagai upaya untuk menunjang usaha 

pertanian. 

c) Meningkatkan usaha sistem pembenihan dan pembibitan melalui 

penggunaan bibit unggul sebagai upaya peningkatan produksi terutama 

penggunaan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca yang ekstrim, 

melakukan pengembangan varietas untuk mengatasi perubahan dan 

perkembangan selera masyarakat, perbaikan produksi dan distribusi 

benih serta perbaikan kelembagaan dan sistem sumber daya manusia 

serta melakukan pengamanan produksi dari OPT secara lebih optimal. 
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d) Melakukan pengembangan dan penggunaan teknologi mekanisasi 

pertanian untuk membantu mengurangi tingginya biaya produksi di 

bidang pertanian. 

e) Melakukan pengembangan dan penggunaan teknologi mekanisasi 

pertanian untuk membantu mengurangi tingginya biaya produksi di 

bidang pertanian. 

f) Sosialisasi secara lebih intensif menggunakan pupuk organik untuk 

mengurangi dampak berkurangnya tingkat kesuburan tanah akibat 

penggunaan pupk kimiawi. 

g) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Petani dengan memberikan 

berbagai macam bimbingan, penyuluhan dan pelatihan terutama yang 

berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan  teknologi pertanian. 

h) Meningkatkan minat generasi muda terhadap pertanian dengan 

penggunaan alat-alat pertanian modern dan pengadaan pola kemitraan 

yang menjamin pemasaran hasil produksi pertanian. 

i) Melakukan penanganan pasca panen melalui penyediaan gudang atau 

lumbung yang memadai sebagai tempat penyimpanan produk 

pertanian pasca panen untuk mengantisipasi jatuhnya harga produk 

pertanian. 

j) Memperkuat tata niaga yang menguntungkan petani melalui penerapan 

harga pokok petani (HPP) di seluruh produk pangan pokok tidak hanya 

pada komoditas padi untuk memberikan kepastian harga bagi petani 

dan nelayan sehingga tidak terjebak pada praktik tengkulak yang 

merugikan. 
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k) Memberikan dukungan permodalan yang kuat agar dapat memberikan 

nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian yang dikontrol langsung 

oleh organisasi petani. 

l) Pengembangan pertanian hortikultura dengan pola kemitraan dengan 

swasta yang difasilitasi pemerintah untuk meningkatkan minat 

terhadap pengembangan pertanian tanaman hortikultura. 

m) Pengembangan dan pengelolaan areal pertanaman dan bongkar ratoon 

tebu untuk musim tanam dan panen selanjutnya sehingga hasil panen 

antara musim pertama dan selanjutnya tidak mengalami perubahan. 

n) Penerapan peningkatan produksi hasil perikanan berbasis teknologi 

budaya yang mengedepankan efisiensi dan ramah lingkungan. 

o) Pengembangan sentra-sentra peternakan terutama sapi potong di tiap 

kecamatan, sebagai upaya mendorong pengembangan agribisnis 

peternakan. 
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