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LAMPIRAN 

 

KUESIONER PENELITIAN 

MINAT BELI MASYARAKAT TERHADAP DAGING AYAM RAS, 

SAYUR DAN BUAH DI PASAR GAMPING 

 

No. Responden :      Tanggal : 

Kuesioner ini merupakan instrumen penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir 

program sarjana yang dilakukan oleh : 

Nama   : Eva Riana Putri (20130220020) 

Jurusan/Fakultas  : Agribisnis/Fakultas Pertanian 

Universitas  : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Peneliti memohon kepada saudari untuk berpatisipasi dalam mengisi kuesioner ini 

secara lengkap dan benar agar informasi yang disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan dan tercapai hasil yang diinginkan. Informasi yang 

diperoleh dari kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk 

kepentingan akademis serta tidak ada jawaban yang salah dalam pengisian 

kuesioner ini. Terimakasih atas partisipasinya 

1. Nama : 

2. Alamat/ No. Hp : 

3. Umur          :     tahun 

4. Pendidikan Terakhir : 

 SD 

 SMP 

 SMA 

 Sarjana 

 Lainnya,............................. 

5. Pekerjaan : 
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 Pegawai Negeri Sipil 

 Pegawai Swasta 

 Wiraswasta 

 Ibu Rumah Tangga 

 Lainnya,............................. 

6. Pendapatan keluarga per bulan (Rp/Bulan) 

 Kurang dari Rp 1.000.000 

 Rp 1.000.000 – Rp 1.999.999 

 Rp 2.000.000 – Rp 2.999.999 

 Rp 3.000.000 – Rp 3.999.999 

 Rp 4.000.000 – Rp 4.999.999 

 Rp 5.000.000 – Rp 6.000.000 

 Lebih dari Rp 6.000.000 
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Petunjuk : Berikan tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 

pandangan anda sebagai konsumen daging ayam ras, konsumen sayur dan buah 

di pasar Gamping. 

Keterangan : 

SS   = Sangat setuju 

S   = Setuju 

N   = Netral 

TS   = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju  

 

PERTANYAAN BAGIAN 1 

  

No KETERANGAN SS S N TS STS 

1 

Saya percaya bahwa membeli daging ayam ras di Pasar 

Gamping akan mendapatkan daging ayam ras yang 

aman dari zat kimia berbahaya 

     

2 

Saya percaya bahwa membeli daging ayam ras di Pasar 

Gamping akan mendapatkan daging ayam ras yang 

segar 

     

3 
Saya membeli daging ayam ras dipasar Gamping 

karena jarak rumah yang dekat 

     

4 

Saya percaya membeli daging ayam ras di Pasar 

Gamping akan mendapatkan daging ayam ras dengan 

harga yang murah  

     

5 
Saya percaya bahwa membeli daging ayam ras di Pasar 

Gamping mendapatkan pelayanan pedagang yang baik 

     

6 
Saya percaya bahwa membeli daging ayam ras di Pasar 

Gamping akan melihat kondisi pasar yang bersih 
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PERTANYAAN BAGIAN 2 

 

PERTANYAAN BAGIAN 3 

No KETERANGAN SS S N TS STS 

1 
Saya yakin pedagang menginginkan saya membeli 

daging ayam ras di Pasar Gamping 

     

2 
Saya yakin tetangga menginginkan saya membeli daging 

ayam ras di Pasar Gamping 

     

3 
Saya yakin keluarga menginginkan saya membeli 

daging ayam ras di Pasar Gamping 

     

 

PERTANYAAN BAGIAN 4 

No KETERANGAN SS S N TS STS 

1 
Saya menuruti keinginan pedagang untuk membeli 

daging ayam ras di pasar Gamping 

     

2 
Saya menuruti keinginan tetangga untuk membeli 

daging ayam ras di pasar Gamping 

     

3 
Saya menuruti keinginan keluarga untuk membeli 

daging ayam ras di pasar Gamping 

     

 

PERTANYAAN BAGIAN 5 

Minat saya untuk membeli daging ayam ras ditentukan oleh : Persentase  

Pendapat saya terhadap daging ayam ras di pasar Gamping ...........% 

Keinginan orang lain (keluarga, tetangga, dan pedagang) terhadap 

daging ayam ras di pasar Gamping 
...........% 

Total 100 % 

No KETERANGAN SP P N TP STP 

1 
Mendapatkan daging ayam ras yang aman dari zat kimia 

berbahaya  

     

2 Mendapatkan daging ayam ras yang segar       

3 
Mendapatkan daging ayam ras dengan jarak yang dekat 

dari rumah  

     

4 Mendapatkan daging ayam ras dengan harga yang murah       

5 
Mendapatkan daging ayam ras dengan pelayanan 

pedagang yang baik 

     

6 Mendapatkan daging ayam ras dipasar yang bersih       
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PERTANYAAN BAGIAN 6 

1. Dimanakah anda biasanya membeli  ( Boleh pilih lebih dari satu jawaban) 

Daging ayam ras 

 Pasar tradisional, sebutkan................ 

 

 Pasar modern, sebutkan..................... 

 Lainnya.............................................. 

 

2. Berapakali anda membeli  

Daging ayam ras 

 1 hari sekali 

 2 hari sekali 

 3 hari sekali 

 4 hari sekali 

 5 hari sekali 

 seminggu sekali 

 Lainnya,.......................... 

 

 

3. Apakah anda membeli daging ayam ras, sayur dan buah di pasar Gamping ? 

 Ya, (kapan ) ? 

 Tidak  

Daging ayam ras 

 Pagi hari, jam ..... 

 Siang hari, jam..... 

 Sore hari, jam..... 

 Malam hari, jam..... 

 

 

4. Seberapa sering anda membeli makanan cepat saji ? 

Daging ayam ras 

 1 hari sekali 

 1 hari dua kali 

 Setiap hari 

 Lainnya,.......................... 

 

 

5. Apa saja yang anda beli selain daging ayam ras ? ( Boleh pilih lebih dari satu 

jawaban) 

 Ikan 

 Telur ayam 
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 Sayur 

 Lainnya,.......................... 

 

6. Berapa jumlah daging ayam ras yang sering anda beli ? 

 1 kg 

 2 kg 

 3 kg 

 4 kg 

 5 kg 

 Lainnya,.......................... 

 

7. Daging ayam ras yang biasa anda beli dalam bentuk ? 

 Utuh 

 Potongan, sebutkan........................ 

     

8. Berapakah jarak pasar tradisional dengan rumah anda ? ( Boleh pilih lebih 

dari satu jawaban) 

 Pasar Gamping : .............km 

 Pasar ................: .............km 

 Pasar ................: .............km 

 Pasar ................: .............km 

9. Berapakah jarak pasar modern  dengan rumah anda ? ( Boleh pilih lebih dari 

satu jawaban) 

 Mirota ...........km 

 Giant .............km 

 Lainnya,.......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


