
DAFTAR  PERTANYAAN 

 

1. Bagaiman sejarah perkembangan KUB Kuci jaya? 

Awal terbentuknya KUB kucai jaya, dimulai dari 

dipertemukannya para pengrajin opak di kalibeber dengan dinas 

koprasi oleh pihak Aqua. Atau CSR Aqua  Dahulunya ada dua 

kelompok yaitu Riskun jaya dan Safina sebelum menjadi  KUB 

Kucai jaya dari pihak Dinas koprasi hanya boleh satu nama 

kelopak saja maka setelah itu di usulkan dengan  “Kelompok 

Usaha Bersama Kucai Jaya” kenapa dikasih nama KUB Kucai 

Jaya? Karena produk Kucai Jaya yang dihasilkan mempunyai ciri 

khas mudah mencari ketela da nada tambahan daun kucai dalam 

produksi ada yang membedakan produk Kucai Jaya dengan 

industrui kecil  makanan ringan dengan wilayah lain. Kabupaten  

wonosobo mempunyai potensi hasil perkebunan yaitu singkong 

yang cukup melimpah. Banyak warga wonosobo yang 

memanfaatkan singkong untuk dijadikan makanan ringan, 

diataranya adalah opak  singkong KUB Kucai Jaya adalah salah 

satu kelompok dari industry kecil di Kelurahan Kalibeber 

Kecamatan Mojotengah kabupaten Wonosobo yang memproduksi 

opak singkong, usaha KUB Kucai jaya telah berjalan cukup lama 

dan pemasarannya juga sudah cukup baik.September 2011 awal 

berdirinya KUB Kucai Jaya yang berada dibawah dampingan 

Aqua dan pengawasan dari pihak koprasi. Setelah para pengrajin 

opak di kalibeber membentuk sebuah perkumpulan “Kelompok 



Usaha Bersama” pihak Aqua mempertemukan KUB Kucai Jaya 

dengan sebuah lembaga maasyarakat dari Surakarta yaitu LPTP 

(Lembaga Pengembangan Masyarakat Perdesaan) yaitu 

merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berkedudukan di 

Surakarta Jawa Tengah. 

2. Bagaimana pembentukan kelompok KUB Kucai Jaya? 

Awalnya terbentuknya Kelompok Usaha bersam (KUB) 

Kucai Jaya dimulia dari dipertemukan para pengrajin opak di 

Kalibeber dengan dinas Koprasi oleh pihak Aqua atau CSR  Aqua. 

Dahulunya, sebelum menjadi KUB Kucai Jaya terdapat dua 

kelompok pengrajin opak yaitu: Riskun Jaya  dan Safina karena 

dari dinas koprasi hanya nerima satu kelompok maka di usulkan 

nama “Kelompok Usaha Bersama” 

3. Bagaimana proses produk opak? 

Singkong dicuci sampai bersih, digiling selama 2 kali 

penggilingan, kemudian singkong ditumbuk sampai 

halus.Campurkan gethuk (singkong yang sudah direbus hingga 

matang), garam, kucai yang sudah dipotong kecil-kecil, pewarna 

makanan dan tambahkan sedikit air. Dibuwat adonan agar gethuk 

tidak lengket ditangan dan pewarna tercampur sampai rata dengan 

gethuk.Setelah semua adonan sudah jadi, siapkan plastik  sebagai 

alas menjemur opak.Basuh tangan dengan air agar adonan tidak 

lengket ditangan, setelah itu ambil satu  jumput (kira-kira sebesar 

kelereng). Setiap 1 jumput diberi sekat ± 10 cm. Ketika sudah 

penuh, opak dipipihkan sampai tipis dengan menggunakan cenil 



(cara manual)  atau alat pres ( 1 kali tekan bisa sampai 5 opak) 

Setelah selesai, opak dijemur di dalam rumah ± 12 jam supaya 

warnanya tidak memudar.Setelah setengah kering, opak bisa 

dijemur dibawah terik matahari, selama 1 hari keringnya opak 

tergantung cuaca. Setelah sudah kering, opak yang mash 

menempel di plastic dilepas semua. Kemudian dijemur lagi 

sampai benar-benar mengering.Opak siap  untuk  digoreng dan di 

packing sesuai pesanan.Opak siap dipasarkan. 

4. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan KUB Kucai Jaya 

Harga yang ditetapkan Kucai Jaya sudah ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan angotanya KUB Kucai Jaya, walaupun 

harga opak dikucai jaya  lebih tinggi dibandingkan opak lainya 

bukan berarti opak kucai jaya tidak mendapatkan keuntungan 

yang tinggi melainkan untuk mengantisipasi jika suatu saat harga 

bahan baku naik, dan menyebabkan kerugian karena akan 

tertutupi pada saat bahan baku menurun. 

5. Bagaiman Proses Pelebelan Kucai Jaya? 

Pelebelan Kucai Jaya dulunya di bantu oleh pihak LPTP. 

Lebel ini terbentuk stiker yang di temple di  kemasan produk. Ada 

perubahan kemasan yaitu sudah ada Barkot dan warna kemasan 

sekarang hijau muda. 

 

6. Bagaimana Kucai Jaya  menjaga Kualitas produk? 

Untuk menjaga Kualitas produk utama dilakukan oleh 

perusahaan adalah memilih bahan baku pembuatan opak dari 



kualitas yang baik. dari singkongnya harus di selep 2x setelah di 

selep, opak di haluskan dengan tangan di tarus di taruh di tungku 

supaya opak tidak ada butiran yang tidak lembut. Biar mudah di 

produksi Selain menentukan macam opak dengan kualitas dari 

opak harus Unggul, dalam proses pembuatanya juga digunakan 

minyak goreng tidak terlalu banyak terdapat zat menimbulkan 

kolestrol dan lainsebagainya. Terdapat 1kg minyak goreng dalam 

Wajan, setelah opak di goreng dalam 10 menit hinga berwarna 

putih selanjutnya opak ditiriskan terlebih dahulu untuk kemudian 

di masukin mesin Sepinner di keringkan dari sisa-sisa minyak 

yang masih nempel pada opak. Hal selanjutnya adalah 

pengemasan opak dengan cara di pilih opak yang bagus. KUB 

mencoba mengunakan alumunium foil untuk mengurangi resiko 

kebocoran udara yang masuk kedalam agar menjaga kerenyahan 

opak biar tahan lama. Dalam pemilihan kemasan KUB Kucai Jaya 

sebelumnya mengunakan Plastik tebel. Kemasan ini berisi 60 

opak lembar opak selanjutnya opak di tata dengan rapi setelah itu 

opak akan di Siller agar opak tidak mudah mlempem atau layu. 

7. Bagaiman cara  promosi yang dilakukan  KUB Kucai Jaya? 

KUB Kucai Jaya Melakukan kegiatan promosi yang 

dilakukannya dengan lewat pameran yang di dampingi LPTP. 

Pada tangal 11-13 Maret 2016 produk opak ikut di Selomerto, 

Wonosobo yang difasilitasi oleh Jawa Pos. KUB Kucai Jaya juga 

menawarkan langsung dari toko ke toko lainnya. Kucai Jaya 

melakukan pemasranya dengan  menitipkan barang dan 



menawrkan opak ketempat pusat oleh-oleh yang dekat dengan 

wisata dan yang strategis. Inilah pengembangan produk opak yang 

dilakukan oleh KUB Kucai Jaya untuk membuktikan bahwa KUB 

mempunyai sebuah produk yang mudah ditiru. Teknik 

pembuatanya berbeda dengan kripik-krip lainya, pengemasan, dan 

berbagi varian rasa opak mini mempunyai varian rasa balado,  

 

 

8. Bagaima nilai-nilai Islam yang diterapkan KUB Kucai Jaya? 

Karakteristik Islam yang diterapakan KUB Kucai Jaya 

yaitu dengan kejujuran, Amanah (tangung Jawab), tidak menipu, 

menepati janji, murah hati, tidak lupa ahirat. 

9. Bagaiman cara pembayaran yang dilakukan KUB Kucai Jaya? 

Cara pembayaran yang dilakukan KUB kucai jaya yaitu 

dengan sistem pembayaran (Konsiniasi) yaitu barang terjual dulu 

baru uang . 

10. Bagaimana pelayanan yang diterapkan KUB Kucai  Jaya? 

Pelayanan islam yang diterapkan KUB Kucai Jaya adalah 

dengan Sopan, Santun, Ramah, Salam, Senyum kepada Semua 

konsumennya. Kucai Jaya Selalu mengawali dengan doa dan 

mengahiri dengan khamdallah. Selalu bersikap Jujur, tangung 

Jawab, Disiplin, kepada semua orang. Pelayanan terhadap 

konsumen untuk membentuk pelanggan apabila berjaji ditepati. 

Dan memberi pelayanan baik. 

 



LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1.1  Produk Opak Pedas Mentah dari Kava 

 

Lampiran 1.2 Produk Opak Original Mentah dari Kava 



 

Lampiran 1.3 Produk Opak Hijau Me

 

Lampiran 1.4 wawancara dengan bapak abidi ketua 



 
Lampiran I.5Pelatihan Kemasan dan Siler bagi para produsen 

opak KUB Kucai Jaya 

 

 
Lampiran 1.6 Pelatihan kemasan bagi para produsen KUB Kucai 

Jaya 



 

 
Lampiran 1.5 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kelompok 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Lampiran 1.6 penjemuran opak hijau 



 

 



 

Gambar 1.8 Rebusan singkong (gethuk) 
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Gambar 1.9 Penggilingan Opak Original 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.10 Proses Menguleni jelon 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11 Jelon Pada Alas Plastik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.11 Proses Pengepresan Jelon 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.12 Penjemuran Opak Original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.13 Penjemuran Opak Pedas 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.14 Proses Packing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.15 Proses Sealer 

 

 



 

 

Gambar II.13 Pemasaran di Temanggung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1.17 produk kletuk 



 

Lampiran 1.18 produk opak besar

 

Lampiran 1.19 Pelatihan Membangun Jaringan Pemasaran dan 

Standarisasi Kemasan 



 
Lampiran 1.20 Expo Industri Opak oleh KUB Kucai Jaya 

 

 
Lampiran 1.21 Serah Terima Peralatan Produksi Opak  
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