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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Bahwa Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Daur 

Ulang Sampah Di Pusat Kerajinan Daur Ulang Sampah Plastic Dalang 

Collection Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 

Sebagai berikut setelah dilakukannya penelitian dan data telah dianalisis 

maka penulis menyimpulkan 

1. Kegiatan daur ulang sampah ini dirasakan bukan hanya mengurangi 

volume sampah saja namun juga dapat menambah penghasilan untuk 

para pengurus dan nasabahnya masing-masing. Uang yang dihasilkan 

dari hasil penimbangan sampah dan penjualan produk daur ulang 

masuk ke tabungan para pengurus dan nasabah pribadi, uang itu bisa 

diambil dan dipergunakan kapan saja anggota membutuhkan salah 

satunya hasil yang didapat dari pemanfaatan sampah ini dipergunakan 

untuk menyekolahkan anak, membantu membiayai kebutuhan rumah 

tangga yang tadinya tidak memiliki penghasilan. 

2. Proses Peningkatan Perekonomian Masyarakat melalui kegiatan daur 

ulang sampah di Pusat Kerajinan Daur Ulang Sampah Plastic Dan 

Warung 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) Dalang Collection berjalan 

dengan baik dan mendapatkan apresiasi yang baik. Para anggota bank 

sampah diajarkan untuk bisa mengolah sampah dari awal proses 

penimbangan hingga menjadi produk kerajinan. Kerajinan yang dibuat 
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diajarkan oleh pengurus bank sampah dan juga dari kreativitas 

anggotanya sendiri. Warga diajarkan untuk bisa memilah, mencuci, 

membuat pola kerajinan, dan menjual produk kerajinannya sendiri dan 

hasilnya akan masuk ke dalam tabungan nasabah masing-masing. 

3. Kegiatan daur ulang sampah di Pusat Kerajinan Daur Ulang Sampah 

Plastic Dan Warung 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) Dalang 

Collection telah memberikan manfaat yang sangat banyak bagi 

masyarakat dan anggotanya. Lingkungan di sekitar Kelurahan Rejosari 

jadi jauh lebih rapi dan bersih, sampah yang berserakan di sekitar 

rumah bisa diolah menjadi barang kerajinan, kegiatan ini juga 

memberikan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat tentang 

bagaimana mengolah sampah dengan baik dan juga meningkatkan 

ekonomi para anggotanya.  

 

B. Saran 

1. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pusat Kerajinan Daur Ulang 

Sampah Plastic Dan Warung 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) Dalang 

Collection sudah cukup baik, banyak warga yang berpartisipasi dalam 

kegiatan daur ulang ini namun banyak juga yang belum mengetahui 

dengan pasti kegiatan apa saja yang dijalankan, ada baiknya Pusat 

Kerajinan Daur Ulang Sampah Plastic Dan Warung 3R (Reduce, 

Reuse Dan Recycle) Dalang Collection lebih giat melakukan 
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sosialisasi kepada warga mengenai penggolongan dan pemanfaatan 

sampah. 

2. Pemantauan atau monitoring kegiatan daur ulang lebih ditingkatkan 

agar anggota tidak hanya sebatas mendaur ulang sampah saja namun 

juga bisa belajar lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana 

membangun bank sampah baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


