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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Jerami merupakan limbah yang dapat dimanfaatkan dengan baik 

asalkan mengerti cara mengolahnya. Pupuk jerami dapat memberikan 

kesuburan bagi tanaman dan lahan sawah, tetapi belum banyak orang 

mengetahui mengenai informasi tersebut. Terkadang faktor kebiasaan juga 

bisa menjadikan petani tidak memperhatikan hal tersebut.  

Dengan adanya bantuan dari aktivator yang ada, jerami dapat 

dijadikan pupuk organik yang berguna untuk lahan sawah dengan waktu 

yang relatif cepat dan mudah. Dengan cara membuat sendiri pupuk 

tersebut akan lebih mengurangi dana untuk belanja pupuk anorganik dan 

juga dapat menyuburkan tanah. Kualitas dari pupuk jerami juga lebih baik 

daripada pupuk anorganik karena mencukupi semua kebutuhan tanaman 

padi.  

Buku ini menjadi salah satu solusi untuk mengolah limbah jerami 

menjadi hal yang berguna bagi petani dan sekitarnya. Dengan 

menampilkan ilustrasi dalam pembuatan masing-masing pupuk, maka 

akan membuat lebih mudah untuk dimengerti oleh para pembaca.  

B. Saran 

Disarankan kepada pembaca buku pupuk jerami untuk mencoba 

keempat cara untuk mengetahui perbedaan dampak dari pembuatan pupuk 

yang sudah dijelaskan. Saran kepada penelitian ini perlu dijelaskan lebih 

rinci perbedaan kualitas pupuk dari keempat macam tersebut, karena 

aktivator yang digunakan beragam, apakah semua kualitas sama atau ada 

perbedaan dari keempat pupuk tersebut. Disarankan juga kepada penelitian 

selanjutnya mencari masalah tidak harus masalah kita sendiri tetapi juga 

bisa masalah dari orang lain, bantulah masalah orang lain jika tidak dapat 

mencari masalah sendiri. 
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