
Lampiran 1 

PROFIL  PERUSAHAAN 

 

Nama Perusahaan        : Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

Kucai Jaya 

Nama Merk                  : KaVa, Arofa, Safina, Intan Jaya. 

Alamat                          : Desa Kalibeber RT. 04, RW. 08 

Kecamatan Mojotengah Kabupaten 

Wonosobo. 

Nomor Telepon            : 085743072516 

Kategori Produk           : Opak kotak, Opak lingkaran, Opak 

mini, Kletuk. 

Jam Pelayanan             : Pelayanan dilakukan setiap hari sesuai 

pesanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Bagaimana pengaruh faktor individual pada motivasi untuk 

menjadi entrepreneur? 

“Faktor individual/personal atau biasa disebut 

kepribadian sangat berperan penting pada semangat 

untuk menjadi seorang wirausaha karena pada waktu 

masih anak-anak sering diajak oleh orang tua atau 

saudara ke tempat yang berhubungan dengan bisnis. 

Pada dasarnya Kelompok Usaha Bersama (KUB) ini 

meneruskan bisnis kedua orang tua, jadi para anggota 

dari kecil telah diperkenalkan dengan dunia bisnis yang 

rata-rata bergelut dalam produksi makanan ringan yang 

bernama opak.”
1
 

2. Apakah tingkat fleksibilitas mampu mendorong semangat 

untuk berwirausaha? 

“Dalam proses produksi home industry Kucai Jaya ini 

memiliki suasana kerja yang nyaman sangat 

mempengaruhi semangat bekerja karena seorang dalam 

melakukan sebuah pekerjaan membutuhkan suasana 

yang nyaman sedangkan tingkat kenyamanan seseorang 

                                                             
1
 Hasil wawancara dengan Bapak Abidin, 14 Oktober 2016 



memiliki tingkat yang berbeda. Seperti yang terjadi pada 

para anggota KUB Kucai Jaya ini pada dasarnya mereka 

melakukan pekerjaanya dirumah masing-masing 

sehingga tidak diragukan lagi tingkat kenyamananya”. 
2
 

3. Apakah tingkat pendidikan mampu mendorong semangat 

dalam berwirausaha yang maju? 

“Kelompok Usaha Bersama Kucai Jaya adalah salah 

satu dari sekian banyak masyarakat di Wonosobo yang 

berpendidikan rendah karena rata-rata anggota KUB 

adalah lulusan SD dan SMP tetapi KUB Kucai Jaya 

berharap dapat menjadikan usaha opak ini sebagai 

investasi masa depan bagi generasi selanjutnya”.
3
 

4. Bagaimana proses pembentukan kelompok dan pemberian 

nama merk pada produk di Kucai Jaya? 

“Awal terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

Kucai Jaya, dimulai dari dipertemukanya para 

pengerajin opak di Kalibeber dengan Dinas Koperasi 

oleh pihak Aqua atau CSR Aqua. Dahulunya, sebelum 

menjadi KUB Kucai Jaya terdapat dua kelompok 

pengerajin opak yaitu Riskuna Jaya dan Safina. Karena 

dari pihak Dinas Koperasi hanya menerima satu nama 
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3
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kelompok maka diusulkanlah nama “Kelompok Usaha 

Bersama Kucai Jaya” oleh Bapak Dodi salah seorang 

dari desa Brokah Kretek. Kenapa diberi nama KUB 

Kucai Jaya? Karena produk yang dihasilkan mempunyai 

ciri khas yaitu dengan adanya tambahan daun kucai 

dalam produksi opak dan inilah yang membedakan 

produk opak dalam industri makanan ringan oleh-oleh 

khas daerah wonosobo.”
4
 

5. Bagaimana dorongan keluarga dapat menumbuhkan 

semangat untuk mengambil keputusan berkarier sebagai 

entrepreneur? 

“Dorongan keluarga dapat mempercepat pertumbuhan 

seseorang/ anggota Kucai Jaya untuk mengambil 

keputusan berwirausaha karena keluarga atau kedua 

orangtua sangat berperan berpran penting karena mereka 

dapat menjadi konsultan pribadi, karena orangtua dapat 

berperan sebagai konsultan pribadi mengenai 

keuntungan atau kerugian seorang wirausaha.”
5
 

6. Bagaimana lingkungan serta pergaulanya sehingga para 

anggota memiliki minat untuk mengembangkan usahannya 

dalam bidang opak? 
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5
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“Pada umumnya orang berkata bahwa jika seseorang 

ingin menjadi seorang pengusaha maka seharusnya 

seseorang tersebut bergaul dengan seorang pengusaha 

agar tertular jiwa kewirausahaanya, seperti yang terjadi 

pada para anggota Kucai Jaya yang sejak kecil sudah 

dibiasakan oleh keluarganya dalam dunia wirausaha 

opak singkong.”
6
 

7. Apakah faktor ingin lebih dihargai atau self-esteem dapat 

mendorong semangat berwirausaha? 

“Seseorang ingin mengambil jalur berwirausaha salah 

satunya yaitu agar lebih dihargai oleh orang lain, karena 

ketika seseorang tidak memiliki penghasilan atau biasa 

disebut pengangguran maka seseorang dianggap tidak 

berguna.”
7
 

8. Adakah faktor eksternal yang mempengaruhi terhambatnya 

anggota KUB Kucai Jaya untuk berwirausaha? 

“Faktor eksternal yang menghambat anggota kelompok 

untuk berwirausaha salah satunya adalah timbulnya 

saling menjatuhkan antar pengusaha opak yaitu adanya 

peniruan produk opak Kucak Jaya dipusat oleh-oleh di 

Wonosobo, produk dari Kucai Jaya yang telah ditirukan 
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7
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oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yaitu merk 

KaVa beserta label dan sertifikat MUI pada produk 

tersebut. Peniruan produk ini kemungkinan besar 

disebabkan karena produk ini sudah sangat bernilai 

tinggi dalam pemasaran sehingga oknum tersebut 

menirukanya.”
8
 

9. Bagaimana peran CSR (Corporate Social Responsibility) 

dalam memotivasi anggota KUB Kucai Jaya untuk menjadi 

entrepreneur? 

“Peran CSR Aqua dalam mendampingi KUB Kucai Jaya 

diwujudkan melalui Program Kemitraan yang memiliki 

tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil 

home industry opak agar menjadi tangguh dan mandiri, 

dalam melakukan semua kegiatannya CSR Aqua 

menggandeng Lembaga Pengembangan Teknologi 

Pedesaan (LPTP). Peran CSR Aqua pada Kucai Jaya 

dapat dibilang singnifikan karena sebagai salah satu 

tanggung jawab perusahaan yang sistematis untuk 

membuat kelompok, berkegiatan, dan pemikiran yang 

sangat panjang untuk generasi yang akan datang. CSR 

Aqua juga melihat ada potensi yang bisa dikembangkan 

melalui kajian yang namanya Study Social Mapping, 
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studi ini dari Universitas Gajah Mada dan CSR telah 

Membayar UGM untuk melakukan studi tersebut.”
9
 

10. Bagaimana peran LPTP (Lembaga Pengembangan 

Teknologi Pedesaan) dalam mempengaruhi motivasi anggota 

KUB Kucai Jaya untuk menjadi entrepreneur? 

“LPTP sangat berdampak positif terhadap kemajuan 

wirausaha pada KUB Kucai Jaya karena sebelum 

adanya dampingan dari LPTP, anggota KUB Kucai Jaya 

belum memiliki tujuan yang sama dari setiap individu 

sehingga mereka berjualan hanya untuk kembali modal 

dan memenuhi kebutuhan, belum mengikuti prosedur 

operasional dalam pengelolaan makanan dan pemasaran 

hanya memahami pasar tradisional yang sederhana. Dan 

LPTP memfasilitasi berbagai training yang banyak 

membatu kelompok.”
10

 

11. Apa tujuan pembentukan Prakoperasi pada KUB Kucai Jaya 

? 

“Kelompok Usaha Bersama Kucai Jaya bersama LPTP 

membentuk sebuah koperasi sudah berperan kurang 

lebih selama 3 tahun tepatnya pada tanggal 15 

November 2013, prakoperasi ini bertujuan untuk 
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menunjukkan kegiatan bersama di KUB Kucai Jaya dan 

juga menyalurkan dana dari kelompok untuk kelompok 

agar kelompok bisa mandiri dalam menjalankan bisnis 

opaknya.”
11

 

12. Apakah manajer yang tidak kompeten dapat menghambat 

keberhasilan dalam berwirausaha? 

”Bagi anggota KUB Kucai Jaya hal ini disebabkan 

karena kurangnya pelatihan dan kurangnya pengetahuan 

dan pengalaman manajemen. Tidak kompeten atau tidak 

memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola 

usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat 

perusahaan kurang berhasil.
12
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Lampiran 3 

 

  



 

  



RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

Nama                              : Sulasmi 

Tempat Tanggal Lahir     : Jepara, 12 Februari 1994 

Alamat                    :  Desa Tempur RT.04, RW.05 

Kec. Keling, Kab. Jepara 

No. Telepon                     :  085725650942 

E-mail                              :  - 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. MI Al-Anwar 01 Tempur Keling Jepara 

b. MTS Matholi’ul Huda Tempur Keling Jepara 

c. MA Darul Falah Sirahan Cluwak Pati 

2. Pendidikan Non-Formal 

a. Pondok   Pesantren Putri Nurul Huda Sirahan 

Cluwak Pati 

b. Pondok Pesantren Putri Tahaffudzul Qur’an Segaran 

Ngaliyan Semarang 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




