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ABSTRAK 

Di Kota Mataram beberapa petani sudah mulai menggunakan pupuk 

organik sejak tahun 2008 atas kebijakan pemerintah  dalam penggunaan bahan-

bahan oganik di dalam melakukan usahtaninya. Akan tetapi pada kenyataanya, 

hingga saat ini masih banyak petani yang menggunakan pupuk sintesis dalam 

usahataninya. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk : (1). Perilaku petani 

pada usahatani sayuran organik; (2). Kendala – kendala  bagi petani pada 

usahatani sayuran organik. 

Penentuan daerah penelitian secara “purposive sampling“dengan 

pertimbangan bahwa di kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang 

masyarakat mengusahakan sayuran organic. Penentuan jumlah responden  dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Quota Sampling yaitu 

dengan menetapkan sebanyak 30 responden. Analisis data yang digunakan : (1). 

Perilaku petani terhadap usahatani sayuran organik usahatani sayuran untuk 

mengetahui perilaku petani terhadap usahatani sayuran organic dengan indikator 

pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap usahatani sayuran organic dilakukan 

dengan cara menjumlahkan skor yang diperoleh pada setiap indikator yang diteliti, 

sesuai dengan criteria yang telah ditentukan. (2). Pengetahuan Petani terhadap 

usahatani sayuran organik. 

Hasil menunjukkan bahwa : (1). Tingkat perilaku petani terhadap 

usahatani sayuran organik di Kota Mataram termasuk kategori kurang baik yaitu 

sebagian besar responden masih kurang mampu menerapkan teknologi usaha tani 

sayuran organik pada lahan pertaniannya. Capaian skor yang diperoleh 

disebabkan bahwa prilaku patani dalam menerapkan teknologi usaha tani masih 

belum dapat dirubah sepenuhnya sesuai dengan anjuran; (2). Kendala-kendala 

yang dihadapi petani pda usahatani sayuran organik  adalah pemberantasan hama 

dan penyakit, ketersediaan pupuk dan modal sehingga penerapan teknologi 

usahatani sayuran organik tidak dapat dilaksanakan dengan baik. 

Disarankan (1). petani yang telah menerepkan teknologi sayuran organik 

pada usaha taninya diharapkan agar tetap melaksanakan njuran tersebut secara 

berkelanjutan, serta mampu menularkan kepada petani lannya yang belum 

menerapkan anjuran tersebut; (2). Bagi petani agar dapat bekerja sama dengan 

peternak dalam penyediaan pupuk kandang, sehingga petani tidak perlu membeli 

dari luar lingkungannya. 

 

Kata Kunci: Perilaku Setani Sayuran Organik 
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FARMER BEHAVIOUR IN FARMING ORGANIC VEGETABLES 

IN MATARAM 
 

ABSTRAK 

In the city of Mataram some farmers have started using organic fertilizers 

since 2008 over the government's policy on the use of materials oganik in doing 

usahtaninya. But in fact, today there are still many farmers who use synthetic 

fertilizers in farming. This study was conducted aimed at: (1). Behavior of farmers 

in organic vegetable farming; (2). Constraints - constraints for farmers in organic 

vegetable farming. Determination of the research area in a "purposive sampling" 

on the basis that in the district is a district that people cultivate organic vegetables.  

Determination of the number of respondents in this study is done by using 

quota sampling method is to set as many as 30 respondents. Analysis of the data 

used: (1). Behavior of farmers on organic vegetable farming vegetable farming to 

determine the behavior of farmers to organic vegetable farming with indicators of 

knowledge, attitudes, and actions toward organic vegetable farming is done by 

summing the scores obtained on each indicator concerned, in accordance with 

predetermined criteria. (2). Farmers knowledge on organic vegetable farming.  

Results showed that: (1). Behavioral level of farmers to organic vegetable 

farming in Mataram including unfavorable category that most respondents are still 

less able to apply the technology of organic vegetable farming on agricultural 

land. Achievement scores obtained due to that behavior Patani in applying 

farming technology still can not be changed entirely in accordance with the 

recommendation; (2). The constraints faced by farmers pda organic vegetable 

farming is the eradication of pests and diseases, availability of capital so that the 

application of manure and organic vegetable farming technology can not be 

implemented properly.  

Advised (1). farmers who have menerepkan technology of organic 

vegetables on their farm is expected to remain the njuran implement a sustainable 

manner, and be able to eat it transmit to farmers who do not apply these 

recommendations; (2). For farmers to work together with farmers in the supply of 

manure, so that farmers do not need to buy from the outside environment. 

 

Keywords : Behavior shaitanic Organic Vegetables 
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PENDAHULUAN  

 

Adanya kesadaran akan akibat yang ditimbulkan dampak pemakaian bahan 

kimia sintesis tersebut, perhatian masyarakat perlalahan mulai bergeser ke 

pertanian yang berwawasan lingkungan. Dewasa ini masyarakat sangat peduli 

terhadap alam dan kesehatan, maka munculah tehnologi alternatif lain yang 

dikenal dengan “Pertanian Organik” yaitu suatu sistem yang melukiskan sistem 

pertanian yang bergantung pada produk-produk organik dan alami secara total 

tidak termasuk penggunaan bahan-bahan sintesis. (Sudiharja, 2008).  

Usahatani sayuran di Kota Mataram dengan luas area tanam secara 

keseluruhan  643.52Ha, adapun jenis sayuran yang ditanam yaitu sayuran buah 

dan sayuran daun. Jenis sayuran buah yang ditanam yatu cabe rawit, kacang 

panjang, terong, cabe besar, pare, tomat dan mentimun. Seangkan jenis sayuran 

daun yang ditanam yaitu kangkung, selada, sawi, bayam, sawi kembang dan 

kailan. 

Penelitian bertujuan untuk: (1), Perilaku petani pada usahatani sayuran 

organik; (2), Kendala – kendala  bagi petani pada usahatani sayuran organik. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan metode diskriptif, jenis data 

yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif, sumber data yang digunakan data 

sekunder dan data primer, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik 

survei dan wawancara langsung yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang 

telah dipersiapkan (Nazir, 2005). Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram secara 

“purposive sampling”. Responden dalam penelitian ini adalah 30 ditetapkan 

secara “quota sampling”. Penetuan responden untuk masing-masing kecamatan 

dilakukan secara “propotional random sampling”. Analisis data yang digunakan 

yaitu (1), Perilaku petani terhadap usahatani sayuran organik usahatani sayuran 

untuk mengetahui perilaku petani terhadap usahatani sayuran organic dengan 

indikator pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap usahatani sayuran organic 

dilakukan dengan cara menjumlahkan skor yang diperoleh pada setiap indikator 

yang diteliti, sesuai dengan criteria yang telah ditentukan; (2), Pengetahuan Petani 

terhadap usahatani sayuran organik. 

Perilaku Petani Pada Usahatani Sayuran Organik 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku petani pada usahatani 

sayuran organik di Kota Mataram tergolong kurang baik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4.Sebaran Responden Menurut Perilaku Petani pada Usahatani 

Sayuran organik. 

No Perilaku Skor Tercapai Kriteria 

1 Pengetahuan 53 Kurang baik 

2 Sikap  52 Kurang baik 

3 Keterampilan  52 Kurang baik 

Total  157 Kurang baik 
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Sumber : Data Primer Diolah 2015 

  Berdasarkan hasil penelitian perilaku petani terhadap usahatani sayuran 

organik termasuk dalam kategori kurang baik yaiitu sebagian besar sebagian besar 

responden masih mencampur dengan bahan kimia dalam pengolahan usahtaninya 

dengan capain skor yang diperoleh adalah 157, dimana interval skor 183-234 

adalah kategori baik, interval skor 130-182 adala kategori kurang baik, dan 

interval skor 78-129 adalah kategori kurang baik. 

Hal ini terjadi karena petani responden masih menggunakan atau 

mencampur dengan bahan kimia pada lahan pertaniannya sehingga menunjukkan 

perilaku yang kurang baik pada usahtani saayuran organik. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

4.5. Sebaran Responden Menurut Kategori Perilaku Petani pada Usahatani 

Sayuran Organik. 

No Perilaku  

Kategori Responden 

Baik  (%) 

Kurang baik 

(%) 

Tidak baik 

(%) 

1 Pengetahuan 30 100 - - - - 

2 Sikap  2 6.6 28  93.3 - - 

3 Keterampilan - .    -  30 100 - - 

Sumber : Data Primer Diolah 2015 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar petani reseponden 28 

orang (93.3%) berada pada kategori kurang baik, 2 orang (6.6%) petani responden 

berada pada kategori baik. Capain petani responden terhadap ketiga kategori ini 

adalah dominan pada ketegori kurang baik.Hal ini disebabkan karena masih 

rendahnya informasi, pemahaman dan minat serta belum mampunya petani 

reponden dalam menerapkan teknologi usahatani sayuran organiik pada lahan 

pertaniannya. 

Hasil penelitian menunjukan adanya perolehan kategori baik yaitu 2 orang 

responden (6.6%), hal ini terjadi karena responden ini merupakan pengurus 

kelompok yang aktif dalam melakukan inovasi. Disini petani pengurus lebih dulu 

menerapkan inovasi  sehinnga memiliki pemahaman lebih tentang teknologi 

sayuran organik dibandingkan dengan petani anggota lainnya. 

  

Pengetahuan PetaniTerhadap usahatani SayuranOrganik di Kota Mataram 

Hasil penelitian menunjukan bahwa capain skor peneegtahuan petani 

terhadap usahatani sayuran organic berada dalam kategori kurang baik yaitu 

memiliki pengetahuan yang sedang terhadap usahatani sayuran organic.Capain 

skor pada komponen pengetahuan ini tegolong kurang baik mengingat kurangnya 

infomasi tentang teknologi sayuran organik. 
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Table 4.6.sebaran responden menurut capain skor pengetahun terhadap usahatani 

sayuran organik. 

No  Komponen  pengetahuan Skor tercapai Kategori 

1 Persiapan lahan 8 Kurang baik 

2 Persemaian 2 Kurang baik 

3 Penanaman 11 Kurang baik 

4 Pemupukan 7 Kurang baik 

5 Perawatan 9 Baik 

6 Pemberantasan hama dan 

penyakit 

7 Kurang baik 

7 Panen dan pasca panen 9 Kurang baik 

Total 53 Kurang baik 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Pengetahuan petani merupakan suatu pemahaman terhadap sesuatu hal 

yang telah dimiliki sebelumnya maupun yang diperoleh dari pengalaman 

sekitarnya dapat bertambah.Namun pada kenyataannya capaian skor pengetahuan 

petani tergolong kurang baik untuk capaian yang diperoleh sebagian besar 

menunjukkan kategori kurang baik dengan capain skor . Adapun hasil dari 

indikator pengetahuan yang diteliti dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 

pengetahuan petani pada indicator persiapan lahan tegolong baik, petani 

menjelaskan persiapan lahan dengan cara dicangkul ataupun dibajak, serta 

bedengan yang dibuat tergantung dengan luas lahan yang dimiliki untuk menanam 

sayuran.  

Pada indicator persemaian perilaku petani tergolong baik, petani 

menjaskan persemaian yang langsung pada bedengan yang telah disediakan, 

sebelumnya petani mencampurkan pupuk organic dengan tanah kemudian dibuat 

bedengan lalu ditaburi bibit diatasnya. 

Untuk indicator penanaman perilaku petani tergolong baik, petani dapat 

menjelaskan system tanam polikultur, perlakuan ketika tanam serta waktu tanam 

unutk tanaman sayuran pada pagi dan sore hari, 

Pada indicator perawatan pengetahuan petani tergolong baik, petani dapat 

menyebutkan perawatan tanaman sayuran seperti penyiangan, penyiraman dan 

pemupukan. 

Pembertasan hama dan penyakit pengetahuan petani tergolong baik, petani 

dapat menyebutkan jenis obat hama dan penyakit, dosis serta waktu pemberian 

obat hama dan penyakit pada tanaman sayuran. 

Panen dan pasca panen pengetahuan petani tergolong baik, petani dapat 

menjelaskan waktu panen untuk tanaman sayuran dengan cara panen dicabut 

hingga akar atau dipotong pada pangkal daunnya. Untuk lebih jelasnya dapat di 

lihat pada tabbel berikut : 
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Tabel 4.7.  Sebaran Responden Menurut Pengetahuan Petani pada Usahatani 

Sayuran Organik 2015. 

No Kriteria Indikator 

Kategori Skor 

Tinggi Sedang Rendah 

Orang % Orang % Orang % 

1 Persiapan  lahan - - 30 100 - - 

2 Persemaian 2 6.6 - - 28 93.3 

3 Penanaman 2 6.6 28 93.3 - - 

4 Pemupukan  - 0 30 100 - - 

5 Perawatan  6 20 24 80 - - 

6 Pemberantasan hama dan 

penyakit 

4 13.3 26 86.6 - - 

7 Panen dan pasca panen - - 30 100 - - 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat sebagian petani responden 30 

(100%) memiliki pengetahuan yang kurang baik tentang persiapan lahan.Hal ini 

disebabkan petani responden hanya dapat menjelaskan tentang persiapan lahan 

menurut kebiasaan yang mereka lakukan tanpa memperhatikan kedalaman tanah, 

panjang dan lebar serta tinggi bedengan yang digunakan untuk menanam 

sayuran.Hal ini dikarenakan petani responden beranggapan untuk memperhatikan 

kedalaman tanah serta ukuran bedengan yang digunakan dianggap tidak efisien, 

sehinngga petani tidak memperahatikan kedalaman tanah dan menyesuaikan 

ukuran bedengan dengan luas lahan yang mereka miliki untuk menanam sayuran. 

 

4.3.1. Sikap Petani Pada Usahatani Sayuran Organik di Kota Mataram 

Sikap muncul dari berbagai bntuk penilaian. Sikap adalah perasaan 

seseorang tentang objek, aktivitas, peristiwa dan orang lain. Perasaan ini menjadi 

konsep yang mempresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negative, atau 

netral) seseorang pada sesuatu. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa capain skor kategori sikap petani 

terhadap pupuk organik dalam kategori kurang baik yaitu memiliki sikap yang 

cukup diatas rata-rata terhadap usahatani sayuran organik.Capaian skor pada 

komponen sikap ini tegolong kurang baik. 

Tabel 4.8.sebaran responden menurut capaian skor sikap terhadap usahatani 

sayuran organik. 

No Komponen sikap Skor tercapai Kategori 

1 Persiapan lahan 8 Kurang baik 

2 Persemaian 2 Kurang baik 

3 Penanaman 12 Kurang baik 

4 Pemupukan 7 Kurang baik 

5 Perawatan 8 Kurang baik 

6 Pemberantasan hama dan 

penyakit 

7            Baik  

7 Panen dan pasca panen 8 Kurang baik 

Total 52 Kurang baik 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Sikap petani merupakan tindak lanjut dari pengetahuan dan pemahaman yang 

diproleh atau dimiliki ptani sehingga menghasilkan sebuah penilaian.Sikap yang 
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merupakan perasaan suka atau tidak suka petani belum tentu mampu 

menggabarkan sebuah perilaku secara utuh karena hanya sebuah perasaan 

terhadap objek tertentu dimana dalam penelitian ini menegenai penerapan petani 

terhadap ushatani sayuran organik. 

Sikap petani pada indicator penanaman termasuk dalam kategori  setuju, 

karena petani malakukan penanaman dengan system polikutur yaitu, menanam 

lebih dari dua jenis sayuran pada satu lahan.  

Tabel 4.9. Sebaran Responden Menurut Sikap Petani pada Usahtani Sayuran  

Organik 2015. 

No Kriteria Indikator 

Kategori Skor 

Baik  Kurang Baik Tidak Baik 

Orang % Orang % Orang % 

1 Persiapan  lahan - - 30 100 - - 

2 Persemaian 2 6.6 - - 28 93.3 

3 Penanaman 2 6.6 28 93.3 - - 

4 Pemupukan  - - 30 100 - - 

5 Perawatan  2 6.6 28 93.3 - - 

6 Pemberantasan hama dan 

penyakit 

- - 30 100 - - 

7 Panen dan pasca panen - - 30 100 - - 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Pada indikator persiapan lahan yang meliputi penggemburan tanah, lebar, 

panjang dan tinggi bedengan dengan memperhatikan kedalaman serta ukuran 

bedengan sesuai anjuran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil 30 orang 

(100%) responden menyatakan kurang setuju, hal ini dikarenakan petani 

responden melakukan penggemburan tanah sesuai keingginannya serta membuat 

ukuran bedengan berdasarkan luas lahan yang dimiliki. 

 Padaindikator persemaian yang meliputi media persemaian dan jarak 

persemaian, hasil penelitian menunjukan sebagian besar petani 28 orang (93.3%) 

responden menyatakan  tidak setuju,  karena petani responden beranggapan 

dengan melalakukan persemaian pada media semai serta menentukan jarak pada 

persemaian dianggap tidak bermanfaat serta banyak menyita waktu petani dalam 

melakukan usahataninya. Hanya 2 orang (6.6%) responden  yang menggunakan 

persemaian, karena kudua responden ini menanam cabai. Sebelum bibit cabai 

yang ditanam pada bedengan terlebih dahulu dilakukan persemaian dengan 

menggunakan polibag kecil, setelah bibit berumur 1-2 minggu bibit cabai di 

pindahkan pada bedengan. 

 Untuk indikator penanaman meliputi sistem tanam, sistem tanam monokultur 

dan polikultur, jarak tanam dan waktu tanam serta perlakuan ketika 

tanam.Perilaku petani beradapada kategori kurang setuju.  

 

4.3.2. Keterampilan  Petani Pada Usahtani Sayuran Organik di Kota 

Mataram 

Tindakan/keterampilan merupakan kesempatan untuk mengprasikan suatu 

pekerjaaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuaan 

dasar.Tindakan disini dimasuan petani mampu menerapkan teknologi usahatani 

sayuran organik pada usahataninya sesuai dengan yang dianjurkan. 

Hasil penelitian capain skor petani responden termasuk dalam kategori kurang 

baik yaitu memiliki ttindakan cukup diatas rata-rata terhadap usahatani sayuran 
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organik.Artinya petani mempunyai tindakan yang kurang terhadap ushatani 

sayuran organik. 

Tabel 4.10. Sebaran Responden Menurut Capaian Skor Tindakan pada Usahatani 

Sayuran Organik 

No  KomponenTindakan  Skor tercapai Kategori 

1 Persiapan lahan 8 Kurang baik 

2 Persemaian 2 Tidak baik 

3 Penanaman 11 Tidak baik 

4 Pemupukan 8 Kurang baik 

5 Perawatan 8 Kurang baik 

6 Pemberantasan hama dan penyakit 7 Kurang baik 

7 Panen dan pasca panen 8 Kurang baik 

Total 52 Kurang baik 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Tindakan atau ketermpilan yang di maksud dalam penelitian ini adalah 

petani mempunyai keterampilan atau tindakan untuk menerapkan teknologi 

usahatani sayuran organik pada usahataninya. Adapun penelitian terhadap 

komponen tindakan yang di jelaskan pada tebel berikut: 

Tabel 4.11.Sebaran Responden Menurut Indicator Tindakan Petani pada 

Usahatani Sayuran Organik. 

 

No Kriteria Indikator 

Kategori Skor 

Tinggi Sedang Rendah 

Orang % Orang % Orang % 

1 Persiapan  lahan - - 30 100 - - 

2 Persemaian - - 2 6.6 28 93.3 

3 Penanaman - - 2 6.6 28 93.3 

4 Pemupukan  - - 30 100 - - 

5 Perawatan  2 6.6 28 93.3 -  

6 Pemberantasan hama dan 

penyakit 

- - 30 100  - 

7 Panen dan pasca panen - - 30 100 - - 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Persiapan lahan, seperti penggemburan tanah dan pembuatan bedengan 

dengan ukuran panjang, lebaar dan tinggi bedengan yang sesuai anjuran.Pada 

penelitian ini peneliti melihat persiapan lahan yang dilakukan oleh petani pada 

laahn pertaniannya.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwah 28 orang 

(93.3%) responden melakukan persiapan lahan namun tidak memperhatikan 

kedalaman tanah saat melakukan penggemburan serta tidak menggunakan ukuran 

bedengan sesuai anjuran. 

Pada indikator persemaian yang meliputi media persemaian dan jarak 

persemaian.Sebagian besar petani responden tidak menggunakan persemaian. Hal  

ini dianggap menyita waktu kerja petani, karena dengan melakukan persemaian 

petani membutuhkan waktu lebih untuk menanam satu per-satu bibit sayuran, 

sedngankan dengan menebarkan bibit secara langsung pada bedengan yang sudah 

disiapkan Hanya 2 orang atau 6.6% yang melakukan persemaian untuk tanaman 

caabai, disemai menggunakan polibag kecil, lalu dipindahkan ke bedengan setelah 

berumur 2 minggu. 
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4.3.3. Kendala - Kendala  Petani pada Usahatani Sayuran Organik Kota 

Mataram 

 

Tabel 4.12Kendala - Kendala  Petanipada Usahatani Sayuran Organik Kota 

Mataram  

No  Kendala 
Jumlah  

Orang  % 

1 Pemberantasan hama dan penyakit 20 66.6 

2 Ketersedian pupuk  30 100 

3 Modal 20 66.6 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kendala-kendala yang dihadapi 

petani pada usahatani sayuran organik yaitu: 

1. Pemberantasan hama dan penyakit, hasil penelitian menunjukkan bahwa hama 

dan penyakit banyak menyerang pada musim kemarau, banyaknya hama tidak 

bias di atasi dengan cara alami sehingga petani menggunakan pestisida untuk 

membasmi hama. 

2. Ketersedian pupuk, menjadi kendala bagi petani karena tidak terdapat 

peternak dilingkugan sekitar. Sehingga petani harus membeli dari luar daerah. 

Jika persediaan terbatas petani menggunakan pupuk dari kotoran ayam atau 

jerami. 

3. Modal, modal menjadi kendala bagi petani karena rata-rata petani responden 

tidak mempunyai lahan untuk mengeolah usahataninya, sehinnga petani 

menyewa lahan untuk mengolah usahataninya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkanuraianpembahasan yang telah disampaikan maka dapat diambil 

kesimpulan : 

1. Tingkat perilaku petani terhadap usahatani sayuran organik di Kota 

Mataram termasuk kategori kurang baik yaitu sebagian besar responden 

masih kurang mampu menerapkan teknologi usaha tani sayuran organik 

pada lahan pertaniannya. Capaian skor yang diperoleh disebabkan bahwa 

prilaku patani dalam menerapkan teknologi usaha tani masih belum dapat 

dirubah sepenuhnya sesuai dengan anjuran . 

2. Kendala-kendala yang dihadapi petani pda usahatani sayuran organik  

adalah pemberantasan hama dan penyakit, ketersediaan pupuk dan modal 

sehingga penerapan teknologi usahatani sayuran organik tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

Saran 

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas, maka anjuran saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi petani yang telah menerepkan teknologi sayuran organik pada usaha 

taninya diharapkan agar tetap melaksanakan njuran tersebut secara 



10 
 

Prilaku Petani Pada Usahatani Sayuran Organik Di Kota Mataram 

berkelanjutan , serta mampu menularkan kepada petani lannya yang belum 

menerapkan anjuran tersebut. 

2. Bagi petani agar dapat bekerja sama dengan peternak dalam penyediaan 

pupuk kandang, sehingga petani tidak perlu membeli dari luar 

lingkungannya.  
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