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Abstrak  

Bank sampah juga berfungsi untuk membentuk komunitas masyarakat untuk peduli dan 

memperhatikan lingkungan hidup, selain itu juga diharapkan dapat menambah penghasilan 

keluarga, tetapi kenyataan dan penelitian yang dilakukan oleh Fikriyyah, D. F., & Adiwibowo, 

S. (2018; 703). bahwa keberadaan bank sampah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan rumah tangga, karena hanya bertambah sekitar 0,4 sampai 0,68% dari pendapatan 

rata-rata rumah tangga per bulan. Sasaran pendampingan adalah melakukan evaluasi laporan 

keuangan bank sampah yang telah ada dan menyesuaikan dengan menyusun laporan keuangan 

untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan 

untuk meningkatkan status bank sampah menjadi UMKM, oleh karenanya perlu persiapan 

diantaranya melakukan evaluasi pelaporan keuangan selanjutnya melakukan pelatihan 

menyusun laporan keuangan untuk UMKM. Pengabdian ini dilakukan multi tahun, yang akan 

dilanjutkan dengan pelatihan kewirausahaan dan persiapan untuk pendirian UMKM bank 

sampah. 

Kata Kunci: Bank Sampah, Pengabdian Masyarakat, Laporan Keuangan, UMKM. 

 

Abstract 

This community service aims to improve the status of a “waste bank” for Small and Medium 

Enterprises (UMKM). Therefore, preparation was needed, such as evaluating financial 

statement, then conducting training on compiling financial statement for Small and Medium 

Enterprises (UMKM). Fikriyyah, S. F., & AdiWibowo (2018; 703) state that a “waste bank” 

forms a community service that cares for the environment and is expected to increase the 

income. Thus, the existence of a “waste bank” does not significantly affect household income 

because the average monthly revenue was about 0.4 % to 0.68%. Therefore, the target of the 

community service was to evaluate the financial statements of “waste bank” adjusting by 

compiling financial statement for Small And Medium Enterprises, known as UMKM in 

Indonesia. Furthermore, this community service has been carried out multi-year, which will 

continue with entrepreneurship training and preparation for establishing a Small And Medium 

Enterprises (UMKM) to the “waste bank”. 

Keywords: Waste Bank, Community Services, Financial Statement Small And Medium 

Enterprises (UMKM). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Manajemen keuangan merupakan 

sesuatu yang sangat penting bagi suatu 

usaha,  tentunya tidak mengabaikan 

fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti 

Manajemen Pemasaran, Manajemen 

Sumberdaya Manusia maupun 

Manajemen Produksi. Fungsi manajemen 

keuangan terdiri dari keputusan 

pembiayaan, keputusan investasi, 

keputusan dividen atau pembagian 

keuntungan. Kesemua keputusan ini 

dapat dilakukan melalui analisis laporan 

keuangan. Laporan keuangan diperlukan 

untuk mencatat setiap transaksi yang 

dilakukan untuk melakukan pengawasan 

dan merencanakan tindak lanjut 

berikutnya, oleh karenanya membuat 

laporan keuangan menjadi krusial 

mengingat bahwa laporan keuangan 

untuk mengontrol biaya operasional 

bisnis selain itu juga untuk mengetahui 

hutang piutang hingga mungkin 

memperhitungkan pajak. Bank sampah 

yang mengadopsi konsep perbankan 

merupakan wadah dan bahkan unit usaha 

yang mempunyai peran penting dalam 

suatu lingkungan. 

Bank sampah yang 

keberadaannya berdasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah beserta 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 

2012 mengamanatkan untuk terjadi 

perubahan mindset akan pentingnya 

pengolahan sampah dimulai dari tingkat 

rumah tangga untuk mendukung program 

zero waste untuk pengelolaan sampah 

sebagai pengganti paradigma kumpul-

angkut-buang yang tidak ramah kepada 

lingkungan. Bank sampah tidak hanya 

berperan untuk program penghijauan 

lingkungan, namun pengelolaan sampah 

mampu untuk mengedukasi program 

gemar menabung bagi anak sekolah dasar 

hingga menengah atas. Bank sampah juga 

berfungsi untuk membentuk komunitas 

masyarakat untuk peduli dan 

memperhatikan lingkungan hidup. 

Seperti dinyatakan oleh Asteria, D., & 

Heruman, D. H. (2015; 127) bahwa 

pengelolaan sampah yang terintegrasi 

dapat menstimulasi kreativitas dan 

inovasi dari masyarakat sehingga 

meningkatkan kesejahteraan warga. 

Sementara keberadaan bank sampah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan rumah tangga, karena hanya 

bertambah sekitar 0,4 sampai 0,68% dari 

pendapatan rata-rata rumah tangga per 

bulan, dalam penelitian oleh Fikriyyah, 

D. F., & Adiwibowo, S. (2018; 703).  

Bank sampah di lingkungan 

perumahan Larangan Mega Asri 

Kabupaten Sidoarjo telah memperoleh 

pelatihan pengolahan sampah oleh tim 

pengabdi, yang mengolah sampah 

organik rumah tangga menjadi sabun, 

ataupun pembersih yang ramah 

lingkungan. Pengelola bank sampah ini 

berharap bahwa bank sampah bisa 

menjadi salah satu unit bisnis dalam 

sebuah UMKM atau koperasi untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga. Di 

lain pihak pengelolaan bank sampah 

masih belum memungkinkan untuk 

pengembangkan tersebut, terutama dalam 

pengelolaan dan pencatatan keuangan.  

Pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan untuk melakukan 

pendampingan bank sampah di 

lingkungan Perumahan Larangan Mega 

Asri Kabupaten Sidoarjo untuk dapat 

menilai, mengendalian dan 
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mengembangkan usahanya melalui 

penyusunan laporan keuangan. Pelatihan 

pencatatan transaksi keuangan yang 

dilakukan oleh Suciati, R., Rialmi, Z., 

Hidayati, S., & Nugraheni, R. (2021; 40) 

menunjukkan manfaat sehingga mereka 

mampu melakukan pengelolaan 

keuangan lebih teratur. 

 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana melakukan evaluasi 

laporan keuangan Bank Sampah 

di Lingkungan Perumahan 

Larangan Mega Asri Sidoarjo.?  

2. Bagaimana menyusun laporan 

keuangan bagi UMKM atau 

Usaha Kecil Menengah yang 

sesuai dengan standard akuntansi 

bagi UMKM? 

1.3 Tujuan Kegiatan 

1. Melakukan pelatihan untuk 

evaluasi laporan keuangan Bank 

Sampah di lingkungan 

Lingkungan Perumahan Larangan 

Mega Asri Sidoarjo. 

2. Melakukan pelatihan untuk 

menyusun laporan keuangan bagi 

UMKM atau Usaha Kecil 

Menengah yang sesuai dengan 

standard akuntansi bagi UMKM. 

1.4 Manfaat kegiatan 

Melalui kegiatan 

Pelatihan “penyusunan laporan 

keuangan untuk usaha mikro kecil 

menengah”  diharapkan bank 

sampah di lingkungan Perusahaan 

Larangan Asri Kabupaten 

Sidoarjo ini bisa mengembangkan 

usahanya menjadi UMKM yang 

mempunyai berbagai unit usaha. 

Hal ini bisa dilakukan dengan 

menyusun laporan keuangan 

sesuai standar akuntansi UMKM. 

Pelaporan keuangan diharapkan 

membawa kemajuan usaha bank 

sampah, karena setiap bisnis 

dapat menilai kinerja 

keuangannya dan mengambil 

keputusan dan yang tidak kalah 

penting adalah untuk mengajukan 

pinjaman ke bank. 

1.5 Sasaran  

Sasaran pendampingan 

adalah melakukan evaluasi 

laporan keuangan bank sampah 

yang telah ada dan menyesuaikan 

dengan menyusun laporan 

keuangan untuk usaha mikro kecil 

menengah atau UMKM. 

Pendampingan ini diharapkan 

meningkatkan kemampuan 

pelaku bank sampah yang 

umumnya ibu-ibu di lingkungan 

perumahan Larangan Mega Asri 

ini untuk mengevaluasi dan 

menyusun laporang keuangannya. 

Dengan demikian bank sampah 

ini bisa berkembang menjadi 

suatu UMKM.  

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rancangan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pengabdian kepada Masyarakat 

ini berbentuk pendampingan, 

yang rencananya akan didahului 

dengan evaluasi kinerja Bank 

Sampah, termasuk dengan 

evaluasi laporan keuangannya. 

Selanjutnya dilakukan 

penyesuaian untuk menyusun 

laporan keuangan UMKM Bank 

Sampah, maka alur yang 

digunakan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Pengabdian kepada Masyarakat ini 

disusun multi years, dalam arti 

dilakukan selama 4 tahun, tahun 

pertama adalah melakukan evaluasi 

laporan keuangan bank sampah, 

selanjutnya dilakukan pelatihan 

untuk menyusun laporan keuangan 

UMKM bank sampah. Tahun kedua 

dilakukan pendampingan dalam 

menyusun laporan keuangan UMKM 

bank sampah tahun ketiga dilakukan 

pelatihan kewirausahaan dan tahun 

terakhir adalah pendampingan dalam 

pendirian UMKM bank sampah. 

Indikator keberhasilan 

kegiatan pengabdian ini dapat 

dirinci sebagai berikut: 

Indikator Keberhasilan kegiatan 

 
Tabel 1: Indikator keberhasilan kegiatan 

 

2.2 Evaluasi laporan keuangan 

Apakah laporan keuangan bank 

sampah telah dilakukan secara rutin 

dan benar, mengingat pentingya 

pelaporan keuangan bagi bisnis. 

Peranan dan fungsi dari laporan 

keuangan adalah menggambarkan 

kondisi perusahaan, bahan evaluasi 

kinerja, perencanaan dan 

keputusan, bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan, 

dan menunjukkan kredibititas 

perusahaan, kelayakan bisnis. 

Evaluasi laporan keuangan 

dilakukan untuk melihat 

kemungkinan dalam meningkatkan 

status menjadi UMKM, dengan 

melakukan berbagai penyesuaian. 

Evaluasi meliputi evaluasi buku 

kas, buku piutang maupun buku 

tabungan, maupun penghitungan 

harga pokok penjualan dan 

breakeven poin yang digunakan 

sebagai dasar untuk menyusun 

Laporan Keuangan. Dalam 

melakukan evaluasi ini, metode 

yang digunakan sama dengan yang 

dilakukan oleh Dewi, J., Ningtyas, 

A., Pd, S., Si, M., & Pusmanu, P. 

(2017;1) menggunakan metode 

kualitatif dengan melakukan 

wawancara dan dokumentasi 

transaksi. 

 MENGHITUNG HARGA 

POKOK PENJUALAN 

Berdasarkan prinsip akuntansi 

Indonesia, Harga Pokok penjualan 

adalah total pengeluaran dan beban 

yang diperkenankan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

untuk menghasilkan barang atau 

jasa. Maka perlu kiranya 

menentukan komponen-komponen 

yang menentukan untuk dapat 

menghitung HPP secara tepat, 

rasional, dan wajar. Berikut 

perhitungan Harga Pokok Penjualan 

sampai dengan laba bersih. 

HPP Untuk Usaha dagang 

1>Pelatihan 

menyusun Laporan 

keuangan UMKM 

Bank Sampah 
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HPP = persediaan awal + Pembelian 

barang – persediaan 

Laba operasi = penjualan – HPP 

Laba bersih = laba operasi – biaya 

tidak langsung  

 

HPP Untuk Industri pengolahan 

HPP = bahan baku + tenaga kerja 

+ biaya produksi tidak langsung 

(kemasan dsb               Laba kotor 

= pendapatan – HPP 

Laba bersih = laba kotor – biaya 

tidak langsung lain (transportasi, 

biaya penjualan, internet dsb) 

 

      Tabel2 Contoh perhitungan HPP: 

 

MENGHITUNG 

BREAKEVEN POINT  

BEP = FC/ (P – VC)  

BEP adalah volume penjualan di 

mana total pendapatan dan biaya 

sama atau laba kotor adalah nol. 

Contoh: setiap unit barang yang 

diproduksi dijual dengan harga 

Rp. 35.000,-. Biaya variabel 

untuk tenaga kerja dan material 

Rp. 15.000,-. Biaya tetap Rp. 

4.000.000. berdasarkan informasi 

ini dapat dihitung BEP yaitu 

sebesar 

BEP =     FC/ (P – VC) =  200 

unit 

BEP sebesar 200 unit artinya 

bahwa ketika penjualan mencapai 

200 unit, hanya dapat menutup 

biaya, untuk memperoleh 

keuntungan maka perusahaan 

harus menjual lebih besar dari 

200 unit 

2.3 Penyusunan Laporan Keuangan 

Apakah sebenarnya keuangan 

itu? Keuangan merupakan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan uang 

atau cash flow. Keputusan keuangan 

adalah keputusan yang menyangkut 

bagaimana uang ditingkatkan dan 

digunakan dalam bisnis atau usaha, 

yang menyangkut keputusan 

pembiayaan, keputusan investasi dan 

keputusan dividen atau pembagian 

laba. Kesemua keputusan ini bisa 

dilakukan setelah membaca laporan 

keuangan yang merupakan 

pencatatan dari setiap aktivitas 

usaha, mulai dari uang kas, 

pembelian, penjualan, hutang 

piutang, penjualan dan kekayaan 

usaha. Sasongko, Noer dan Eskasari 

Putri, (2019,317) bahwa manfaat dari 

penyusunan Laporan keuangan ini 

diarahkan pada keberlanjutan bisnis 

dalam dunia bisnis yang mapan 

sehingga tarat hidup orang dan 

kesejahteraan masyarakat teratasi. 

Pentingnya pelaporan 

keuangan terhadap kemajuan 

usaha, adalah untuk dapat 

memantau pemasukan, pengeluaran 

maupun hutang piutang, sehingga 

dapat mengambil keputusan dengan 

tepat. Hal ini berarti manajemen 

dapat memantau efektivitas 

maupun efisiensi untuk 

meningkatkan keuntungan 

usahanya. Oleh karena itu UMKM 

perlu mempersiapkan pelaporan 

keuangan terlebih dahulu untuk 

pendirian UMKM.  

4.000.000     

35.000-15.000 
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Pelaporan keuangan mempunyai 

tujuan untuk memberi informasi bagi 

para pengguna dan manajemen 

tentang posisi keuangan dan 

kinerjanya. Para pengguna laporan 

keuangan adalah penyedia sumber 

daya diantaranya kreditor maupun 

investor. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa laporan 

keuangan menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen 

atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. (IAI, 2016). 

Laporan keuangan secara 

sederhana dapat dilakukan oleh 

UMKM sesuai  dengan SAK 

EMKM (Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro kecil 

Menengah), laporan keuangan 

standar yang dibuat dan disahkan 

langsung oleh Dewan IAI (Ikatan 

Akuntan Indonesia). Pelaporan 

keuangan menurut SAK EMKM 

mendasarkan pada asumsi dasar 

akrual dan kelangsungan usaha. 

Pernyajian laporan keuangan 

hendaknya relevan, lengkap, 

mudah dipahami dan komparatif. 

Peraturan SAK EMKM, 

mensyaratkan UKMM setidaknya 

harus membuat 3 jenis laporan 

keuangan yaitu: laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, dan 

catatan atas laporan keuangan 

(CALK). Contoh laporan sebagai 

berikut: 

a. Neraca atau Posisi keuangan 

merupakan gambaran 

menyeluruh terkait informasi 

keuangan perusahaan yang 

meringkas aktiva bisnis, 

liabilitas dan modal ekuitas 

(saham dan saldo laba). 

 

 

UMKM Bank 

Sampah                                                                                                        

Neraca                                                                                                                                         

per 31 Desember 2019, 2020, 

2021                                                                                                                   

(dalam ribu rupiah) 

 

b. Laporan Laba Rugi UMKM 

merinci tentang pendapatan, 

beban keuangan, dan beban pajak, 

yang menghasilkan laba atau rugi 

dalam periode tertentu. Laporan 

Laba Rugi dibutuhkan, baik bagi 

manajemen, maupun investor dan 

kreditur. 

UMKM Bank Sampah                                                                                                        

LAPORAN LABA/RUGI                                                                                                                                         

per 31 Desember 2019, 2020, 

2021                                                                                                                   

(dalam ribu rupiah) 

 201

9 

202

0 

202

1 

Total 

Penjualan 

   

Harga 

Pokok 

Penjualan 

   

Laba 

operasi 

   

Pembayara

n Bunga 
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Laba 

sebelum 

Pajak 

   

Pajak    

Total Laba 

bersih  

   

 

c. Laporan Perubahan Ekuitas 

(Modal) 

UMKM Bank Sampah                                                                                                        

LAPORAN PERUBAHAN 

MODAL                                                                                                                                         

per 31 Desember  20.. 

(dalam ribu rupiah) 

 

 
 

 

 

 

 

d. Laporan Arus Kas 

UMKM Bank Sampah                                                                                                        

LAPORAN ARUS KAS                                                                                                                                         

per 31 Desember  20.. 

(dalam ribu rupiah) 

Arus kas Masuk   

   Pelunasan Piutang   

   Penjualan tunai   

   

Arus Kas Keluar   

   Pelunasan utang   

   Pembelian Tunai   

   Pembayaran beban   

   Retur Penjualan   

   

Penambahan kas   

Kas Awal   

Kas Akhir   

 

e. Catatan atas Laporan 

Keuangan (CALK) setidaknya 

menyajikan gambaran umum 

tentang UMKM Bank Sampah, 

disertai dengan pernyataan dan 

kebijakan yang diambil oleh 

pengelola 

 

 

UMKM Bank Sampah                                                                                                        

Catatan atas Laporan 

Keuangan                                                                                                                                         

31 Desember 2018, 2019, 2020                                                                                                                   

(dalam ribu rupiah)                                                                                                                                  

UMUM 

Pendirian berdasarkan akta notaris 

dsb..  

 

IKHTISAR KEBIJAKAN 

PENTING 

-  Pernyataan kepatuhan, 

misalnya sesuai dengan 

standar Akuntansi 

- Dasar Penyusunsn, 

berdasarkan biaya historis dan 

asumsi dasar akrual 

- Piutang 

- Persediaan 

- Aktiva tetap 

- Pengakuan pendapatan 

- Pajak penghasilan          

 

                              

Penyusunan laporan keuangan 

merupakan rangkuman dari kegiatan 

sehari-hari, sehingga harus didahului 

dengan membuat berbagai buku, 

Tgl Uraian Debet 

(Rp) 

Kredit Saldo 

(Rp) 
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seperti catatan kas, penjualan, 

persediaan, pembelian, hutang piutang 

dan biaya. Contoh masing-masing 

buku ditunjukkan sebagai berikut 

Buku Kas 

T

gl 

Urai

an 

Deb

et 

(Rp

) 

Kre

dit 

Sal

do  

(Rp

) 

     

Buku penjualan 

 

Buku persediaan 

T

gl 

Keteran

gan 

Un

it 

Be

li 

Ju

al 

     

 

Buku Pembelian 

T

gl 

Ketera

ngan 

Sat

uan 

Dib

eli 

Dij

ual 

     

 

 

 

 

Buku Hutang Piutang 

T

gl 

Ketera

ngan 

De

bet 

Kre

dit 

Sal

do 

     

 

 

Buku Biaya 

Tg

l 

Keterang

an 

Biay

a 

Tota

l 

    

 

 

Setiap buku  menggambarkan 

transaksi yang dilakukan, sehingga 

dapat dengan mudah dilihat 

perkembangan dari usaha maupun 

tindak lanjut yang harus dilakukan. 

Penyusunan laporan keuangan 

lengkap dilakukan setelah buku kas, 

penjualan, persediaan, pembelian, 

hutang, piutang dan biaya selesai 

dilakukan, maka pada akhir periode 

biasanya 31 Desember, dilakukan 

rekapitulasi semua transaksi ke dalam 

Neraca, termasuk menyusun Laporan 

Laba Rugi dan membuat Catatan Atas 

Laporan Keuangan (CALK). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil Pengambdian kepada 

Masyarakat 

1. Evaluasi Laporan Keuangan 

Berdasarkan pada evaluasi 

yang  dilakukan, bahwa Bank 

sampah telah menyusun laporan 

keuangan, hanya saja laporan 

yang disusun belum sesuai dengan 

SAK. EMKM. Evaluasi dilakukan 

untuk dapat menyesuaikan 

laporan keuangan yang sudah ada 

menjadi laporan keuangan yang 

sesuai dengan SAK EMKM. Oleh 

karena itu dilakukan inventarisasi 

untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan. Pengabdian kepada 

masyarakat ini tidak 

menggunakan data asli mengingat 

data keuangan adalah rahasia, 

yang tidak bisa dipublikasikan 

Contoh soal: Data yang diperoleh 

dari Bank Sampah tahun 2020 

adalah sebagai berikut: 

 Kas    

 Rp.     1.200.000 

 Piutang   

 Rp.        350.000 

     Pembelian sampah  

 Rp.     4.600.000 
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 Persediaan   

 Rp.     1.183.500 

 Peralatan   

 Rp.   34.000.000 

Penyusutan   

 Rp.     4.500.000 

Utang usaha   

 Rp.        490.000 

Modal    

 Rp.   20.000.000  

   Pendapatan dari 

penjualan sampah Rp.   23.000.500 

Beban gaji    

 Rp.     6.500.000 

Beban sewa   

 Rp.     2.300.000 

Beban lain-lain  

 Rp.        567.000 

Utang gaji   

 Rp.        110.000 

 

2. Menyusun Laporan Keuangan 

Berdasarkan fakta yang ada 

bahwa bank sampah ini telah 

dapat menghitung harga pokok 

penjualan dengan benar. 

selanjutnya hasil inventarisasi 

dan data yang diperoleh, 

disusun laporan keuangan 

sebagai berikut 

 

Gambar 1. Hasil pelatihan l 

Menyusun Laporan Laba/Rugi dan 

Neraca 

 

 
Gambar 2. Hasil pelatihan l 

Menyusun Perubahan Modal dan 

Arus Kas 

 

 Catatan atas Laporan 

keuangan mengenai informasi 

umum pendirian belum dapat 

dilakukan mengingat memang 

belum adanya pendirian bank 

sampah secara resmi dengan akta 

notaris.  

 

 

3.2 Pembahasan 

 Berdasarkan fakta di lapangan 

bahwa Bank Sampah di Lingkungan 

Perum Larangan Mega Asri, Desa 

Larangan Kecamatan Candi Kabupaten 

Sidoarjo 

1. Evaluasi Laporan Keuangan 

sudah dapat dilakukan dilakukan, 

yang menunjukkan bahwa 

laporan keuangan dalam bentuk 

buku kas, buku penjualan, buku 

pembelian dan sebagainya sudah 

disusun. Dengan demikian bahwa 
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pendampingan dalam 

mengevaluasi sudah tercapai, dan 

disarankan untuk melakukan 

evaluasi berkelanjutan. 

2. Penyusunan Laporan Keuangan 

sendiri yang diberikan dalam bentuk 

contoh, mengingat laporan 

keuangan asli merupakan rahasia. 

Pendampingan yang dilakukan 

menunjukkan bahwa para peserta 

dapat melakukan penyusunan 

laporan keuangan dengan baik, dan 

disarankan untuk menyusun laporan 

keuangan berdasarkan standar 

akuntansi yang berlaku untuk 

UMKM 

Dalam kesempatan yang sama juga 

dilakukan pelatihan kewirausahaan 

untuk meningkatkan kreatifitas para 

anggota Bank Sampah untuk 

memanfaatkan sampah anorganik, 

seperti kantong plastik, botol bekas, 

dipadukan dengan tali dan benang 

untuk menambah khasanah 

pengetahuan bagi anggota dalam 

mengembangkan kreatifitas masing-

masing. Pengabdian pada masyarakat 

ini merupakan kelanjutan dari 

pengabdian kepada masyarakat 

sebelumnya yaitu pengolahan sampah 

organik. Dengan demikian 

Pengabdian pada masyarakat ini 

diharapkan untuk meningkatkan 

peran bank sampah dalam 

mengurangi sampah dan 

meningkatkan pendapatan para 

anggotanya. Para Ibu maupun remaja 

dapat mengerjakannya di rumah, 

kemudian hasilnya dapat di display di 

gerai bank sampah.  
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