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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Pada bab V akan disajikan beberapa kesimpulan dan saran mengenai 

penelitian yang telah dilakukan oelh peneliti. Penelitian ini dilakukan pada usaha 

daur ulang kardus bekas di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1) Modal sosial yang dimiliki oleh pelaku usaha daur ulang memiliki peran 

penting dalam upaya mengembangkan dan mempertahankan eksistensi 

usahanya tidak dapat berdiri sendiri dan saling terkait antara satu dengan 

yang lain. Kepercayaan menjadi pelumas bagi jaringan sehingga membantu 

kelancaran dalam usaha sekaligus menjadi cerminan dari penegakan norma. 

Jaringan sosial tercipta atas dasar saling percaya diantara individu/kelompok 

untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan sehingga hadir 

sebagai penjamin keberlanjutan usaha. Sedangkan norma merupakan 

koridor berinteraksi dalam jaringan sosial dimana penegakan norma akan 

meningkatkan rasa kepercayaan.  

2) Kepercayaan ditunjukkan dalam proses pemesanan bahan baku melalui 

telepon dan menerima pesanan produk via telepon dari pelanggan; transaksi 

yang diikat melalui kontrak kerja yang dengan penyedia bahan serta 

memberlakukan Purchase order bagi pelanggannya; namun tetap 
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melakukan utang-piutang dagang dan menerima pembayaran perbankan 

seperti Bilyet Giro. Dengan demikian kepercayaan memiliki peran penting 

dalam memperlancar transaksi dan mengurangi biaya produksi serta 

mengurangi resiko kerugian. 

3) Jaringan sosial menciptakan peluang usaha baru melalui jalur kekerabatan, 

pertemanan dan kolega; menjamin ketersediaan bahan dari menjaga relasi 

dengan penyedia bahan; menambah variasi produk yang dikembangkan dari 

permintaan konsumen; membuka informasi harga dari pelanggan; 

penyebaran informasi diantara sesama pelaku usaha; menjaring pelanggan 

baru dan juga menggaet sesama pelaku usaha menjadi mitra usaha. 

4) Norma menjadi penyeimbang dalam iklim usaha yang hadir dalam aturan 

untuk mengambil tepat waktu bahan baku yang telah disediakan oleh 

penyedia bahan; menjamin ketersediaan produk bagi pelanggan ditengah 

serbuan penawaran dengan harga tinggi; dengan tetap memilih pelanggan 

dengan kriteria khusus yang ditentukan namun tetap jujur akan kemampuan 

produksinya dan tetap memperhatikan keluhan pelanggan menjadi kekuatan 

usaha. Waspada terhadap konsumen nakal dan menjalankan persaingan 

sehat menjadi pilihan untuk mengurangi potensi kerugian. 

5) Pemanfaatan modal sosial secara optimal dalam usaha daur ulang mampu 

memberdayakan masyarakat Desa Kedungwonokerto yang dapat dilihat dari 

munculnya peluang-peluang usaha baru seperti jasa pengangkutan; 

penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya potensi ekonomi masyarakat. 

 

 

 

 

 

 



106 

 

106 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan beberapa temuan dari penelitian ini, maka ada beberapa hal 

yang dapat dijadikan saran, seperti: 

1. Para pengusaha mendirikan paguyuban sebagai wadah berorganisasi para 

pengusaha. Paguyuban ini dapat pula difungsikan sebagai tempat berbagi 

informasi tentang produk, harga, permintaan dan penawaran produk, 

maupun inovasi terbaru, dan juga dapat dimaksudkan untuk membangun 

kekuatan dalam menentukan harga bahan baku maupun harga produk 

serta untuk menghindari gesekan dan persaingan tidak sehat sesama 

pelaku usaha. 

2. Pemerintah desa dapat hadir dan berperan serta dalam pengembangan 

usaha pemberdayaan masyarakat ini sebagai fasilitator ataupun 

koordinator para pelaku usaha di bidang daur ulang dalam pembentukan 

paguyuban. Dan juga pemerintah dapat menyediakan lingkungan yang 

ramah bagi usaha ini antara lain dengan sosialisasi dan mempermudah 

perijinan usaha, serta mereduksi pungutan liar. 

 


