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Abstract. The agricultural sector is focused on the food sector, the availability of paddy as the basic ingredient of rice. 
The need for food is a "basic need" for every farmer. The increased food production can be reached through the 
programs of land productivity improvement (intensification) and expansion of agricultural land (extension).. The 
purposes of this study were: 1) to analyze the effect of price on the rice supply in South Kalimantan, 2) to predict the 
elasticity value of rice supply in short and the long terms in South Kalimantan. The study was conducted from February 
to August 2016. Data used in the study was secondary data with time series for 19 years starting from 1996-2015. Time 
series data are data that illustrate the development over time. To be able to predict the model of supply response, the 
price data of rice at the farmer level, price of fertilizer, area of rice planting and productivity of rice were used. Data were 
obtained through library study, and from related institutions or agencies, such as the Department of Agriculture in South 
Kalimantan Province, the Central Bureau of Statistics, and the State Logistics Agency (Bulog) South Kalimantan, 
through direct interviews and questionnaires. Data were analyzed using Nerlove model. The results showed that: 1) the 
area of rice planting was affected by the prices of rice and fertilizer in the previous year, 2) the productivity of rice was 
influenced by the rice price and productivity in the previous year, 3) the supply response of rice to the planting area and 
productivity generally was pretty good because the free variable was able to explain 91.6% of the dependent variable for 
the planting area and 96.0% for the productivity, 4) the elasticity of the supply response of rice to the price in the short 
term and the long term was inelastic, 5) the farmers in South Kalimantan could not respond to the price changes to the 
maximum because the results of the elasticity indicated that the farmer response to the prices was very low, 6) it is 
recommended to carry out further study by adding the data from longer period of time, 7) the price policy made by the 
government for the farmers had no effect or only had a very small response from the farmers in South Kalimantan, and it 
is therefore recommended to carry out the expansion of rice planting area to increase the rice production in South 
Kalimantan. 
 
Keywords: response, supply, rice, South Kalimantan 
 

 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

 
Pada dasarnya peningkatan produksi pangan 

dapat ditempuh melalui program peningkatan 
produktivitas lahan (intensifikasi) dan perluasan 
lahan pertanian (ekstensifikasi). Bagi daerah atau 
wilayah yang tidak memungkinkan atau tidak 
mempunyai potensi yang besar untuk melakukan 
perluasan areal tanam, maka satu-satunya cara 
untuk menaikkan produksi adalah melalui program 
intensifikasi. Maka respon penawaran diukur dari 
kenaikan hasil persatuan luas tersebut, sedangkan 
bagi daerah atau wilayah yang masih 
memungkinkan dan masih mempunyai potensi yang 
besar untuk melakukan perluasan areal tanam 
maka digunakan program ekstensifikasi dalam hal 
ini respon penawaran diukur dari penambahan luas 
areal tanam. Sektor pertanian akan difokuskan pada 
sektor pangan yaitu ketersediaan padi sebagai 
bahan dasar beras, kebutuhan pangan merupakan 
basic need bagi setiap orang (Zukhri, 2000). Padi 

(Oryza sativa L.) merupakan komoditi utama karena 
fungsinya sebagai sumber makanan pokok bagi 
sebagian besar penduduk Indonesia (Yulianti, 
2007). 

Kalimantan Selatan termasuk salah satu 
provinsi penyangga produksi padi/beras nasional 
yang berada pada peringkat ke 11, dan menduduki 
peringkat ke satu untuk produksi padi secara 
regional Kalimantan. Adanya fluktuasi luas areal 
tanam dan produktivitas sebagian besar komoditi 
pertanian yang diperdagangkan, khususnya padi, 
biasanya juga disebabkan oleh adanya fluktuasi 
harga yang terjadi pada komoditi tersebut 
(Abdurrahman, 2000). 

Dalam penawaran suatu komoditas seperti 
komoditas padi, elastisitas penawaran diartikan 
sebagai persentase perubahan jumlah komoditas 
yang ditawarkan akibat adanya persentase 
perubahan harga jual padi ditingkat petani 
(Nicholson, 2002). Pertanyaan yang muncul 
kemudian adalah 
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1) Bagaimana pengaruh harga padi dan harga 
pupuk terhadap penawaran padi di Kalimantan 
Selatan? 

2) Bagaimana elastisitas respon penawaran padi 
terhadap harga dalam jangka pendek dan 
jangka panjang? 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Dengan kalimat lain, penelitian 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga 
terhadap penawaran padi di Kalimantan Selatan 
dan menduga nilai elastisitas (respon) penawaran 
padi terhadap harga padi dalam jangka pendek dan 
dalam jangka panjang di Kalimantan Selatan. Pada 
gilirannya penelitian diharapkan bermanfaat bagi 
pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam perumusan kebijakan dan program 
peningkatan produksi padi nasional. Hasil penelitian 
ini juga berguna bagi peneliti untuk mengetahui 
perilaku penawaran padi di Kalimantan Selatan. 
 

1.2 Landasan Teori 
 

Respon penawaran diukur melalui pendekatan 
konsep elastisitas yang dapat dipergunakan untuk 
menggambarkan besar kecilnya perubahan jumlah 
barang yang ditawarkan sebagai akibat dari 
perubahan harga. Angka elastisitas harga dari 
permintaan adalah negatif, yang berarti bahwa 
dengan semakin besarnya harga akan diikuti 
dengan turunnya permintaan. Sedangkan angka 
elastisitas harga dari penawaran adalah positif yang 
berarti bahwa semakin besarnya harga akan diikuti 
dengan naiknya penawaran (Sari, 1996). 

Salah satu karakteristik utama produk 
pertanian adalah adanya tenggang waktu antara 
menanam dan memanen yang disebut dengan 
gestation period atau beda kala (lag). Hasil yang 
diperoleh petani didasarkan pada perkiraan–
perkiraan periode mendatang dan pengalamannya 
di masa lalu. Respon petani terjadi setelah beda 
kala (lag) sebagai dampak perubahan harga input, 
output, dan kebijakan pemerintah (Gujarati, 2004).  

Model Nerlove adalah model dinamis yang 
menyatakan bahwa output adalah fungsi dari harga 
yang diharapkan, penyesuaian areal dan beberapa 
variabel eksogen lainnya. Sebuah model dikatakan 
dinamis jika nilai berikutnya dari variabel dependen 
dipengaruhi oleh nilai pada periode sebelumnya. 
Model Nerlove akan berbentuk model 
autoregressive (Gujarati, 2002). 
 

1.3 Hipotesis 
 

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa 

1) harga padi, harga pupuk, dan luas areal tanam 
berpengaruh terhadap penawaran padi pada 
persamaan luas areal tanam. 

2) harga padi, harga pupuk, dan produktivitas 
berpengaruh terhadap penawaran padi pada 
persamaan produktivitas. 
 

2 METODE 
 

Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Selatan 
dari bulan Februari – Agustus 2016, yaitu mulai dari 
persiapan, pengumpulan data, pengolahan data 
hingga tahap penyusunan laporan. 

Data yang digunakan adalah data sekunder 
dengan untaian waktu (time series) selama 19 
tahun dari tahun 1996-2015. Data time series 
adalah data yang menggambarkan perkembangan 
dari waktu ke waktu untuk dapat menduga model 
respon penawaran padi digunakan data harga padi 
tingkat petani, harga pupuk, luas areal tanam padi, 
dan produktivitas padi. Data diperoleh dari studi 
kepustakaan, lembaga-lembaga atau instansi-
instansi terkait seperti Dinas Pertanian Kalimantan 
Selatan, Badan Pusat Statistik, dan BULOG 
Kalimantan Selatan. 

Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap 
penawaran padi di Kalimantan Selatan digunakan 
model Nerlove 
 

LnAt = Ln a0 + a1 Ln Pt-1 + a2 Ln At-1 + a3 Ln Zt + et 

 
Dalam hal ini  
LnAt = luas areal tanam padi (1997-2015) 
Lna0 = konstanta 
a1, a2, a3 = koefisien regresi 
LnPt-1 = harga padi ditingkat petani (Rp/Kg) 
LnAt-1 = luas areal tanam padi pada tahun sebelumnya 

(1996-2014) 
LnZt = harga pupuk (Rp/Kg) 
et = variabel gangguan 

 
Respon produktivitas diperoleh dengan rumus  

 
LnYt = Ln b0 + b1 Ln Pt-1 + b2 Ln Yt-1 + b3 Ln Zt + et

      

Dalam hal ini  
LnYt = produktivitas pada tahun (1997-2015)  
Lna0 = konstanta 
b1, b2, b3 = koefisien variabel regresi 
LnPt-1 = harga padi ditingkat petani (Rp/Kg) 
LnYt-1 = produktivitas pada tahun sebelumnya (1996-

2014) 
LnZt = harga pupuk (Rp/Kg) 
et = variabel gangguan  

 
Untuk mengetahui ketepatan model digunakan 

perhitungan R2. 
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Dalam hal ini 0 < R2< 1. 
 
Untuk mengetahui kecocokan model yang 

digunakan secara keseluruhan, digunakan uji F. 
 

     
  

      
[
     

 
] 

Dalam hal ini : 
R2 : Koefisien determinasi 
k : Jumlah variable bebas 
n : Jumlah sampel 
Hipotesis yang digunakan adalah H0 : βi = 0; H1 : βi ≠ 0. 
Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan hipotesis 
statistik. 
H0 ditolak apabila Fhitung > Ftabel 
H1 ditolak apabila Fhitung ≤ Ftabel  

 
Untuk mengetahui pengaruh setiap variabel 

bebas terhadap variabel tak bebas digunakan 
rumus thitung.  

      
  

       
 

Dalam hal ini, 
bk : Koefisien regresi untuk variable bebas ke k 
SE(bk) : Simpangan baku koefisien untuk variable bebas 

ke k 
Hipotesis yang digunakan adalah H0 : βi = 0; H1 : βi ≠ 0. 
Hipotesis statistik: H0 ditolak apabila thitung > ttabel (n-k); 
H0 diterima apabila thitung ≤ ttabel (n-k) 

 
Untuk menjawab pengaruh nilai elastisitas 

(respon) penawaran padi terhadap harga padi 
dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang di 
Kalimantan Selatan digunakan rumus dan kriteria 
berikut. 
1) Untuk elastisitas penawaran pada persamaan 

luas areal tanam,  
a) elastisitas penawaran jangka pendek (Esr) 

= a1 ,  
b) elastisitas penawaran jangka panjang (Elr) 

= 
  

    
. 

Dalam hal ini: a1 = koefisien regresi harga; a2 = 
koefisien regresi pada luas areal tanam.  

2) Untuk elastisitas penawaran pada persamaan 
produktivitas, 
a) elastisitas penawaran jangka pendek (Esr) 

= b1 
b) elastisitas penawaran jangka panjang (Elr) 

= 
  

    
 

Dalam hal ini: b1 = koefisien regresi harga; b2 = 
koefisien regresi produktivitas 

3) Kriteria uji sebagai berikut : 

a) Jika nilai elastisitas lebih dari satu (E > 1), 
dikatakan elastis (responsive). 

b) Jika nilai elastisitas antara nol dan satu (0 
< E < 1), dikatakan inelastis (non 
responsive). 

c) Jika nilai elastisitas sama dengan nol (E = 
0), maka dikatakan inelastis sempurna. 

d) Jika tak terhingga (E = ∞), maka dikatakan 
elastis sempurna. 

e) Jika nilai elastisitas sama dengan satu (E = 
1), maka dikatakan unitary elastis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Respon Penawaran Padi 

 
Penawaran padi merupakan keseluruhan atau 

banyaknya jumlah gabah/beras yang ditawarkan 
oleh produsen (petani) berdasarkan harga yang 
telah ditentukan kepada pembeli, sedangkan respon 
penawaran padi merupakan tanggapan dari petani 
terhadap harga yang diterima, yang dapat 
mempengaruhi jumlah penawaran yang akan 
ditawarkan petani selanjutnya. 

 

3.2 Respon terhadap Luas Areal Tanam 
 
Respon penawaran padi dilihat melalui 

persamaan luas areal tanam. Alasannya adalah 
apabila terjadi kenaikan harga padi di tingkat petani, 
petani dapat meresponnya dengan cara menambah 
luas areal tanamnya pada kegiatan penanaman 
padi selanjutnya.  

Pada hasil perhitungan menggunakan aplikasi 
SPSS diperoleh persamaan respon luas areal 
tanam padi di Kalimantan Selatan adalah sebagai 
berikut. 

 
LnAt = 7,580 + 0,005 Ln Pt-1 + 0,000 Ln At-1 + (-0,003)Ln 
Zt + et   
SE    = (0,025)  (0,001)      (0,004)         
(0,001) 

 
Model persamaan areal tanam padi 

mempunyai nilai statistika F dan koefisien 
determinasi tinggi (R2 = 0,916) (Tabel 1) yang 
menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas seperti 
harga padi di tingkat petani, harga pupuk, dan luas 
areal tanam tahun sebelumnya pada persamaan 
tersebut memberikan kontribusi 91,6% terhadap 
respon luas areal tanam, sedangkan sisanya 8,4% 
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam 
persamaan luas areal tanam. 
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Tabel 1. Hasil pendugaan pada respon luas areal padi 
di Kalimantan Selatan 

 

Model B 
Std. 
Error 

t hitung 
Signi-
fikan 

VIF 

(Constant) 7,580 0,025 301,923 0,000  
Harga padi di 
petani 
 ( Ln P t-1 ) 

0,005 0,001 6.549 0,000a 6,356 

Luas areal 
tanam tahun 
sebelumnya   
  ( Ln A t-1 ) 

0,000 0,004 0,117 0,909 1,956 

Harga pupuk  
( Ln Z ) 

-0,003 0,001 -2,010 0,063b 5,001 

F hitung  54,381 0,000a  
R2  0,916 

1,023 DW 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 
Keterangan : a = nilai pada taraf α = 0,01 
     b = nilai pada taraf α = 0,10 

 
Pada hasil uji F untuk respon luas areal tanam 

dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai 
Fhitung  54,381 dan nilai Ftabel yang digunakan  3,29 
yang berarti Fhitung (54,381) > Ftabel pada taraf uji 
0,05 = 3,29, maka dapat disimpulkan bahwa terima 
H1 dan tolak H0 yang berarti variabel bebas seperti 
harga padi ditingkat petani, harga pupuk, dan luas 
areal tanam tahun sebelumnya dapat menjelaskan 
dengan baik variasi variabel terikatnya sehingga 
model yang digunakan dapat diterima. 

Nilai thitung untuk harga padi signifikan pada 
taraf α= 0,01 dengan nilai thitung 6,549 dan nilai ttabel 
(n-k) pada taraf uji α= 0,01 yang digunakan  2,947, 
yang mana berarti thitung (6,549) > ttabel (2,947) 
sehingga dapat diambil keputusan untuk tolak H0 
dan terima H1, yang berarti bahwa harga padi di 
tingkat petani berpengaruh nyata dan positif 
terhadap luas areal tanam padi di Kalimantan 
Selatan.  

Nilai thitung untuk harga pupuk signifikan pada 
taraf uji α= 0,10 dengan nilai yang diperoleh │-
2,010│dan ttabel (n-k) pada taraf uji α= 0,10 yang 
digunakan 1,753 yang mana t hitung (│-2,010│) > 
ttabel (1,753) sehingga dapat diambil keputusan 
untuk terima H1 dan tolak H0, yang berarti bahwa 
harga pupuk berpengaruh nyata dan menunjukan 
hubungan yang negatif dengan respon penawaran 
terhadap luas areal tanam padi di Kalimantan 
Selatan. 

 

3.3 Respon terhadap Produktivitas 
 

Respon penawaran padi dapat dilihat melalui 
produktivitas, dikarenakan apabila terjadi perubahan 
harga padi maka petani yang tidak memungkinkan 
untuk menambah luas areal tanam dapat merespon 

perubahan harga tersebut dengan memaksimalkan 
produktivitasnya. 

Pada hasil perhitungan menggunakan aplikasi 
SPSS diperoleh persamaan respon produktivitas 
padi di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut. 

 
LnYt = 7,552 + 0,002 Ln Pt-1 + 0,010 Ln Yt-1 + 
0,000Ln Zt + et   
SE    = (0,008)  (0,001)      (0,002)         
(0,001) 

 
Persamaan memiliki nilai statistik F dan 

koefisien determinasi R2 yang tinggi (Tabel 2).  
 
Tabel 2. Hasil pendugaan pada respon produktivitas 

padi di Kalimantan Selatan. 

 

Model B 
Std. 
Error 

t hitung Signifikan VIF 

(Constant) 7,552 0,008 974,248 0,000  
Harga padi di 
petani  
( Ln P t-1 ) 

0,002 0,001 2,506 0,024b 16,541 

Produktivitas 
tahun 
sebelumnya 
 ( Ln Y t-1 ) 

0,010 0,002 4,458 0,000a 5,328 

Harga Pupuk  
( Ln Z ) 

0,000 0,001 0,142 0,889 7,613 

F hitung 132,924 0,000a  
R2  0,964 

1,194 DW 

Sumber: Data sekunder yang diolah tahun 2016 
Keterangan : a = nilai pada taraf α = 0,01 
     b = nilai pada taraf α = 0,05 

 
Persamaan respon penawaran terhadap 

produktivitas padi di Kalimantan Selatan ini sudah 
cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien 
determinasi (R2 = 0,964) yang berarti 96,4% variasi 
variabel produktivitas dapat dijelaskan oleh variasi 
variabel-variabel bebasnya seperti harga padi di 
petani, produktivitas tahun sebelumnya, dan harga 
pupuk, sedangkan sisanya 3,6% dijelaskan oleh 
faktor lain yang tidak terdapat dalam persamaan 
produktivitas ini. 

Pada hasil uji F untuk respon produktivitas 
dengan tingkat kepercayaan 95%, memiliki nilai 
132,924 dan dan nilai Ftabel yang digunakan 3,29 
dimana Fhitung (132,924) > F tabel pada taraf uji 0,05 = 
3,29 maka dapat disimpulkan bahwa terima H1 dan 
tolak H0 yang berarti variabel bebas seperti harga 
padi di petani, produktivitas tahun sebelumnya, dan 
harga pupuk dapat menjelaskan dengan baik variasi 
variabel terikatnya sehingga model yang digunakan 
dapat diterima. 

Variabel harga padi mempunyai hubungan 
yang positif dengan penawaran padi di Kalimantan 
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Selatan terhadap produktivitas. Hal ini terlihat dari 
nilai t hitung pada harga padi di tingkat petani  2,506 
dan nilai ttabel (n-k) pada taraf uji α= 0,05 yang 
digunakan  2,131 yang berarti thitung (2,506) > ttabel 
(2,131) sehingga dapat diambil keputusan untuk 
terima H1 dan tolak H0. 

Pada variabel produktivitas tahun sebelumnya 
memiliki pengaruh juga terhadap penawaran padi di 
Kalimantan Selatan dan signifikan pada nilai taraf α 
= 0,01 hal ini dapat dilihat dari nilai t hitungnya  
4,458 dan nilai ttabel (n-k) pada taraf uji α= 0,01 yang 
digunakan  2,947, yang mana thitung (4,458) > ttabel 
(2,947) sehingga dapat diambil keputusan untuk 
terima H1 dan tolak H0. 

 

3.4 Elastisitas Penawaran 
 

Elastisitas penawaran merupakan suatu 
besaran atau angka yang menunjukan persentase 
perubahan komoditas yang ditawarkan sebagai 
akibat  terjadinya perubahan harga. Pada hasil 
regresi pada persamaan luas areal tanam dan 
produktivitas dapat dilihat nilai elastisitas 
penawaran pada jangka pendek dan jangka 
panjang. Hasil pendugaan elastisitas luas areal 
tanam dan produktivitas terhadap penawaran dalam 
jangka pendek dan jangka panjang di Kalimantan 
Selatan disajikan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Elastisitas respon areal tanam dan produktivitas 

terhadap harga 
 

Elastisitas Penawaran 
Jangka 
Pendek 

Jangka 
Panjang 

Luas Areal Tanam 0,005 0,005 
Produktivitas 0,002 0,002 

Sumber: Data Sekunder yang diolah tahun 2016 

 
Nilai elastisitas penawaran pada persamaan 

luas areal tanam dan produktivitas  dalam jangka 
pendek dan jangka panjang adalah inelastis, 
dikatakan inelastis karena nilai elastisitasnya antara 
nol dan satu (0 < E < 1) atau kurang dari satu. 

Nilai elastisitas penawaran pada persamaan 
luas areal tanam inelastis  0,005 dalam jangka 
pedek dan 0,005 dalam jangka panjang. Hal ini 
berarti jika terjadi kenaikan harga padi di petani  
100% sekalipun, petani yang merespon perubahan 
harga tersebut dengan meningkatkan luas areal 
tanamnya, hanya akan meningkatkan penawaran  
0,5% dalam jangka pendek dan 0,5% dalam jangka 
panjang.  

Nilai eastisitas penawaran pada persamaan 
produktivitas inelastis dengan hasil 0,002 dalam 
jangka pendek dan 0,002 dalam jangka panjang. 

Hal ini menunjukan jika terjadi kenaikan harga padi 
yang diterima petani  100%, petani yang akan 
merespon kenaikan harga tersebut dengan 
meningkatkan produktivitas hanya akan menambah 
jumlah penawaran  0,2% dalam jangka pendek dan 
0,2% dalam jangka panjang. 

Berdasarkan nilai elastisitas respon 
penawaran terhadap harga yang diperoleh dari 
persamaan luas areal tanam dan produktivitas 
dalam jangka pendek dan jangka panjang 
menunjukkan bahwa petani di Kalimantan Selatan 
tidak merespon perubahan harga yang terjadi, 
sehingga apabila harga mengalami penurunan atau 
kenaikan maka produksi yang dihasilkan akan tetap 
sama  

Rendahnya nilai elastisitas yang diperoleh, 
yang hanya  0,005 pada luas areal tanam dan 0,002 
pada produktivitas menunjukan bahwa petani padi 
di Kalimantan Selatan bukanlah petani padi yang 
komersil dan tanaman padi merupakan komoditi 
utama sebagai sumber bahan makanan pokok bagi 
masyarakat di Kalimantan Selatan, sehingga 
berapapun harga padi yang diterima petani, petani 
padi akan tetap melakukan proses produksi padi. 

Nilai elastisitas yang kurang dari 1 untuk 
jangka pendek dan jangka panjang dapat diartikan 
bahwa petani tidak mampu merespon kenaikan 
harga tersebut dengan baik yang dapat disebabkan 
oleh: 1) kegiatan produksi pertanian masih sangat 
tergantung kepada iklim dan kemurahan alam, 
terutama sumber air, kualitas tanah, dan sinar 
matahari, 2) teknologi produksi yang digunakan 
masih sangat sederhana sehingga kuantitas dan 
kualitas produksi rendah, dan 3) skala usaha yang 
sangat kecil menyebabkan kegiatan produksi tidak 
efisien sehingga mengakibatkan sulitnya 
meningkatkan pendapatan petani 4) sistem irigasi di 
Kalimantan Selatan yang masih sangat kecil. 

 

4. SIMPULAN 
 
Secara umum hasil respon penawaran padi 

pada luas areal tanam dan produktivitas cukup baik, 
karena variabel bebas yang digunakan mampu 
menerangkan 91,6% variabel terikatnya untuk luas 
areal tanam dan 96,4% untuk produktivitas.  

Pada persamaan luas areal tanam diperoleh 
hasil bahwa harga padi dipetani dan harga pupuk 
mempengaruhi penawaran padi di Kalimantan 
Selatan. Hal tersebut dapat dilihat  dari nilai t hitung 
untuk harga padi dipetani  6.549 yang signifikan 
pada nilai taraf α= 1% dan nilai t hitung untuk harga 
pupuk  | -2.010 | yang signifikan pada nilai taraf α= 
10%. 
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Pada persamaan produktivitas diperoleh hasil 
bahwa harga pupuk tidak mempengaruhi 
penawaran padi di Kalimantan Selatan, hal tersebut 
terlihat dari nilai t hitungnya  0,142 yang tidak 
signifikan pada taraf uji 1% dan 10%. Pada model 
persamaan ini yang mempengaruhi penawaran 
adalah harga padi dipetani dengan nilai t hitung 
2.506 yang signifikan pada taraf uji 5% dan 
produktivitas tahun sebelumnya dengan nilai 4.458 
yang signifikan pada taraf uji 1%. 

Hasil elastisitas respon penawaran padi 
terhadap harga dalam jangka pendek dan jangka 
panjang bersifat inelastis, dimana nilai yang 
diperoleh dalam jangka pendek dan jangka panjang 
adalah sama yaitu 0,005 pada luas areal tanam dan 
0,002 pada produktivitas. 

Petani di Kalimantan Selatan tidak dapat 
merespon perubahan harga yang terjadi, hal 
tersebut terlihat dari rendahnya nilai elastisitas 
penawaran yang dihasilkan. 

Untuk merangsang petani meningkatkan 
penawarannya, kepada pemerintah disarankan 
1) melaksanakan kebijakan harga dasar padi 

(gabah) sebaiknya menjaga efektivitas 
kebijakan tersebut agar petani terlindungi,  

2) dapat membuat kebijakan baru yang lebih 
efektif selain kebijakan harga agar dapat 
menarik petani untuk meningkatkan produksi 
padinya, 

3) dapat melakukan pembangunan dan 
peningkatan sarana sistem irigasi pertanian 
padi di Kalimantan selatan, karena jika memiliki 
sistem irigasi yang baik akan menolong petani 
dalam meningkatkan produktivitasnya.  
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