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VI.   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

1. Terdapat perbedaan pendapatan usahatani sayuran antara petani pengguna 

pupuk kompos fermentasi dengan petani non pengguna pupuk kompos 

fermentasi. Pendapatan usahatani sayuran petani pengguna pupuk kompos 

fermentasi lebih tinggi dibanding pendapatan usahatani petani non pengguna. 

Hasil uji t menunjukkan pendapatan petani buncis pengguna dan non 

pengguna pupuk kompos fermentasi berbeda nyata, nilai thitung (3,703) > nilai 

ttabel (1,714) pada df=23 dengan α=0,05. Rata-rata pendapatan petani buncis 

pengguna pupuk kompos fermentasi adalah Rp 2.457.558,8750/Ha/musim 

tanam dan untuk petani buncis non pengguna pupuk kompos fermentasi 

adalah Rp 1.515.862,3529/Ha/musim tanam. Pendapatan usahatani tomat 

berdasarkan hasil uji t berbeda nyata antara petani pengguna pupuk kompos 

fermentasi dan petani non pengguna dengan nilai thitung (2,239) > nilai ttabel 

(1,796) pada df=10,539≈11 dengan α=0,05. Rata-rata pendapatan petani tomat 

pengguna pupuk kompos fermentasi adalah Rp 2.409.932,7778/Ha/musim 

tanam dan untuk petani tomat non pengguna pupuk kompos fermentasi adalah 

Rp 1.378.516,0667/Ha/musim tanam. Hasil uji t menunjukkan pendapatan 

petani kembang kol pengguna dan non pengguna pupuk kompos fermentasi 

berbeda nyata dengan nilai thitung 2,228 > nilai ttabel 1,734  pada df=18 ≈ 10 

dengan α=0,05. Rata-rata pendapatan petani kembang kol pengguna pupuk 

kompos fermentasi adalah Rp 2.415.763/Ha/musim tanam dan untuk petani 

kembang kol non pengguna pupuk kompos fermentasi adalah                                     

Rp 1.986.412,9167/Ha/musim tanam. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan penggunaan pupuk 

kompos fermentasi pada usahatani sayuran secara signifikan antara lain 

pendapatan usahatani musim tanam sebelumnya, luas lahan, dan keikutsertaan 

dalam kelompok tani. Nilai signifikansi pada masing-masing variabel adalah 

0,002; 0,029; dan 0,001. Keseluruhan nilai signifikansi pada ketiga variabel < 

α=0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa ketiganya mempunyai pengaruh yang 
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signifikan pada pengambilan keputusan penggunaan pupuk kompos 

fermentasi. 

 

6.2. Saran 

1. Petani sayuran di Desa Tawangargo sebaiknya mulai beralih menggunakan 

pupuk kompos fermentasi karena dapat memperbaiki kesuburan tanah 

sehingga hasil produksi dan pendapatan usahatani lebih tinggi.  

2. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan 

keputusan penggunaan pupuk kompos fermentasi sebaiknya lebih menjadi 

perhatian khusus bagi pemerintah setempat, dinas pertanian dan penyuluh 

serta diperlukan adanya pantauan tentang pembuatan dan penggunaan pupuk 

kompos fermentasi. Sehingga diharapkan akan lebih banyak lagi petani 

sayuran di Desa Tawangargo yang tertarik untuk menggunakan pupuk kompos 

fermentasi 

3. Petani non pengguna pupuk kompos fermentasi dengan tingkat pendapatan 

yang sudah tinggi maupun yang belum, sebaiknya mencoba beralih 

menggunakan pupuk kompos fermentasi, karena dapat mengurangi biaya 

usahatani, hasil produksi tinggi dan untuk jangka panjang dapat memperbaiki 

struktur tanah. 

4. Petani dengan lahan yang luas kurang berani mengambil resiko sebaiknya 

mencoba menggunakan pupuk kompos fermentasi pada sebagian lahannya dan 

lama kelamaan berangsur digunakan pada skala yang lebih luas. 

5. Petani yang ada di Desa Tawangargo sebaiknya ikut dalam kelompok tani 

yang ada pada masing-masing dusun, sehingga terbuka kesempatan untuk 

memperoleh informasi tentang inovasi pertanian khususnya pembuatan dan 

penggunaan pupuk kompos fermentasi. 


