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LAMPIRAN 1 

 

Kuisioner  

Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Konsumen Terhadap Bahan 

Pangan Organik 

 

Karakteristik Responden 

Nama  : 

Umur  : 

Pendidikan terakhir   : 

Pekerjaan  :  

Status  :  Menikah / Tidak menikah 

 

PERTANYAAN 

Pengetahuan Responden: 

1. Menurut ibu seperti apakah yang disebut makanan sehat? 

a. Makanan yang memiliki kandungan gizi yang seimbang dengan asupan 

gizi yang dibutuhkan, terjaga kebersihannya, tidak mengandung zat-zat 

yang berbahaya bagi tubuh 

b. Makanan yang tidak berlemak. 

c. Makanan yang mahal. 

 

2. Apakah ibu mengetahui tentang bahan pangan organik? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

 

Bila tahu, menurut ibu apakah bahan pangan organik itu? 

a. Bahan pangan yang diprosesnya dengan menggunakan bahan-bahan 

alami, dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia atau pengawet. 

b. Bahan pangan yang diberi modifikasi genetik atau penyuntikan hormon 

agar tampak lebih besar. 

c. Bahan pangan yang di impor dari luar negeri dan harganya mahal. 

 

3. Apakah ibu mengetahui bagaimana proses produksi bahan pangan organik? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 
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Bila tahu, menurut ibu bagaimana proses produksinya? 

a. Proses produksinya tanpa menggunakan bahan kimia dan sinar radiasi. 

b. Proses produksinya menggunakan bahan kimia dan sinar radiasi. 

c. Proses produksinya dengan ditambah pemberian hormon. 

 

4. Apakah ibu mengetahui keuntungan dari  bahan pangan organik? 

a. Tahu 

b. Tidak tahu 

Bila tahu, keuntungan apa yang ibu tahu dari bahan pangan organik? 

a. Tidak perlu dicuci sebelum dikonsumsi  

b. Lebih murah daripada bahan pangan yang nonorganik. 

c. Menaikkan gengsi karena harganya yang mahal. 

d. Tidak mengandung bahan-bahan kimia sama sekali. 

 

5. Apakah ibu mengetahui kerugian yang ditimbulkan dengan munculnya bahan 

pangan organik? 

a. Tahu  

b. Tidak tahu 

Bila tahu, apa kerugian dari bahan pangan organik? 

a. Lebih mahal dari bahan pangan yang nonorganik. 

b. Lebih tidak awet dari yang nonorganik. 

c. Mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. 

 

6. Apakah ibu mengetahui ciri-ciri bahan pangan organik yang asli ?  

a. Tahu   

b. Tidak tahu 

Bila tahu, menurut ibu seperti apakah bahan pangan organik yang asli? 

a. Yang terdapat lubang-lubang bekas gigitan ulat tapi mempunyai sertifikat 

organik yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang ditunjuk oleh 

pemerintah dari suatu negara. 

b. Yang bentuknya atau rupanya lebih besar  dari bahan pangan yang biasa. 

c. Yang dijual di supermarket-supermarket besar dengan harga yang mahal. 

 

7. Apakah ibu mengetahui tentang adanya penyalahgunaan penamaan organik? 

a. Tahu 

b.  Tidak tahu 
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Bila tahu, seperti apakah penyalahgunaan penamaan organik tersebut? 

a. Pemalsuan stampel organik yang dipasangkan pada bahan pangan 

tertentu. 

b. Pemberian merek organik pada produk-produk bahan pangan tertentu. 

c. Pemalsuan sertifikat organik. 

 

8. Menurut ibu, bagaimana harga bahan pangan organik yang dijual di pasaran? 

a. Relatif murah, mudah terjangkau. 

b. Realtif mahal, sulit terjangkau. 

 

9. Apakah harga dari bahan pangan organik seimbang dengan manfaat yang 

didapat dengan mengonsumsinya? 

a. Seimbang    

b. Tidak seimbang 

 

10. Menurut ibu apakah mudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai 

bahan pangan organik? 

a. Mudah  

b. Sulit  

 

Sikap Responden : 

1. Menurut ibu apakah dengan mengonsumsi makanan yang sehat setiap hari 

dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

2. Setujukah ibu dengan munculnya bahan pangan organik? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

3. Menurut ibu apakah dengan mengonsumsi bahan pangan organik kita bisa 

hidup lebih sehat? 

a. Ya 

b. Tidak 
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4. Apakah ibu pernah menemukan atau mengalami pemalsuan bahan pangan 

organik di pasaran? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

5. Apa tindakan ibu bila mendapatkan penipuan-penipuan seperti itu? 

a. Melaporkan ke pihak yang berwajib 

b. Melaporkan ke lembaga agama 

c. Membiarkan saja 

 

6. Setujukah ibu, untuk mendapatkan bahan pangan organik di Kota Bandung 

masih sangat sulit? 

a. Setuju  

b. Tidak setuju 

 

7. Setujukah  ibu, dengan munculnya tren mengonsumsi bahan pangan organik? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

 

8. Setujukah ibu, bila semua orang di Indonesia mulai mengonsumsi bahan 

pangan organik? 

a. Setuju  

b. Tidak setuju 

 

9. Setujukah ibu, jika bahan pangan organik sekarang ini masih menjadi bahan 

pangan untuk orang-orang kalangan ekonomi menengah ke atas? 

a. Setuju  

b. Tidak setuju 

 

10. Menurut ibu, bagaimana caranya agar bahan pangan organik bisa lebih 

menyebar luas ke seluruh masyarakat di Indonesia dan juga tidak hanya untuk 

kalangan ekonomi menengah ke atas? 

a. Memasok bahan pangan organik ke pasar-pasar tradisional dengan harga 

yang terjangkau 

b. Menurunkan harga bahan pangan organik saja 

c. Meniadakan bahan pangan yang nonorganik dan hanya menyediakan 

bahan pangan organik saja di pasaran 
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Perilaku : 

1.  Apakah ibu selalu mengonsumsi makanan-makanan sehat? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

2. Apakah ibu mengonsumsi bahan pangan organik juga? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

3. Bila ya, apa yang membuat ibu tertarik untuk mengonsumsi bahan pangan 

organik? 

a. Banyak manfaatnya untuk kesehatan. 

b. Mengikuti ajakan teman atau kerabat. 

c. Terlihat lebih bagus dari yang biasa. 

 

4. Apakah ibu rutin mengonsumsi bahan pangan organik untuk makan keluarga 

sehari-hari? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

5. Bila iya, apakah ibu sudah merasakan manfaatnya ? 

a. Sudah 

b. Belum 

 

6. Bila sudah, manfaat apa yang didapat? 

a. Hidup jadi lebih sehat 

b. Tidak mudah sakit 

c. Terlihat mengikuti jaman yang semakin modern 

 

7. Sejak kapan ibu mulai mengetahui adanya bahan pangan organik di 

Indonesia? 

a. <Tahun 1990 

b. Tahun 1990-2000 

c. Tahun 2001-2009 
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8. Di manakah ibu biasa membeli produk bahan pangan organik? 

a. Supermarket yang khusus menjual bahan pangan organik. 

b. Supermarket-supermarket biasa. 

c. Pasar tradisional. 

 

9. Apakah ibu pernah menemui bahan pangan organik yang dijual di pasar-pasar 

tradisional? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

10. Apa yang ibu lakukan agar dapat menghindari penyalahgunaan penamaan 

bahan pangan organik? 

a. Mempelajari dahulu ciri-ciri bahan pangan organik yang asli sebelum 

membeli 

b. Menanyakan pada penjualnya 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

LAMPIRAN 2 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

N a m a  :  Cliffceda 

NRP  :  0610118 

Universitas   :  Universitas Kristen Maranatha 

Jurusan  :  Kedokteran 

 

Menyatakan bahwa telah mengadakan penelitian di Supermarket Carrefour Kiara 

Condong, Bandung berupa penyebaran kuisioner kepada beberapa konsumen untuk 

memenuhi tugas akhir berupa Karya Tulis Ilmiah sebagai syarat kelulusan. 

 

     Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya 

paksaan dari pihak lain. 

 

 

Bandung, Desember 2009 

 

 

 Mengetahui : Yang membuat pernyataan :                                                            

General Manager PT Carrefour 

 

 

 

 

 Cliffceda 

...................................................                                ..............................................         
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LAMPIRAN 3 
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