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Sampah sering di artikan pada sesuatu hal yang menjijikkan dan kotor akan 

tetapi sampah dapat menjadi Salah satu usaha yang telah terbukti dan dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat ialah pengolahan sampah. Sampah adalah 

sesuatu yang tidak di pakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang. 

Sampah tidak berarti sesuatu hal yang tidak dapat dipakai lagi atau di daur ulang.. 

Sekalipun usaha-usaha perorangan mungkin mempekerjakan masyarakat lokal, 

keuntungan yang di dapatkannya biasanya dinikmati sendiri atau terkadang di 

tanamkan atau dikembangkan lagi oleh pemilik usaha di tempat lain. Salah satu 

usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ialah pengolahan 

sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak di pakai, tidak disenangi atau sesuatu 

yang harus dibuang. Sampah tidak berarti sesuatu hal yang tidak dapat dipakai lagi 

atau di daur ulang. Pada umumnya sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan 

oleh manusia, termasuk kegiatan industri. Tanpa disadari kegiatan manusia banyak 

menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan manusia dari kehidupan rumah 

tangganya disebut sampah rumah tangga. Selain itu sampah juga banyak dihasilkan 

dari sisa industri. Sampah yang dihasilkan dari sisa industri disebut sebagai limbah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan penelitian menggunakan penelitian deskriptif. 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. 
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