
 

  

 

 

Lampiran 1: 

KUESIONER 

Petunjuk pengisian: 

Jawablah pertanyaan berikut dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda  (X) 

pada pilihan ganda, dan untuk pertanyaan essay mohon ditulis dengan kalimat yang 

jelas! 

 

1. Nama  : ……………………… 

2. Jenis Kelamin : a. Laki-laki  

                                      b. Perempuan 

3. Umur……...Tahun  

4. Pendidikan : a. SMA   c. S2 

   b. S1    d. Lainnya …………………. 

5. Pekerjaan : a. Pelajar/Mahasiswa c. PNS 

   b. Karyawan Swasta  d. Lainnya ……………… 

6. Pendapatan : Rp.……………………………… 

7. Dimana biasanya ibu/bpk/sdr  membeli beras merah? (boleh jawab lebih dari satu) 

a) Pasar Tradisional c) Carrefour Ambarukmo Plaza 

b) Toko Klontong d) Lainnya …………………… 

Alasan:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. Darimakah bpk/ibu/sdr/i berasal? 

a) Penduduk lokal DIY   c) Liburan  

b) Pendatang dari luar DIY   d) Lainnya …………………… 

9. Dimana tempat tinggal ibu/bpk/sdr? 

a) Perumahan c) Rumah Susun 

b) Rumah Perkampungan d) Lainnya…………………… 

Alasan:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. Seberapa jauh jarak tempat tinggal bpk/ibu/sdr/i menuju ke lokasi perbelanjaan 

(Carrefour Ambarukmo Plaza) tempat beras merah dijual? …….. KM 



 

  

 

 

11. Seberapa banyak keluarga ibu/bpk/sdr mengkonsumsi beras merah perharinya? 

a) kurang 0,5kg c) lebih dari 1kg 

b) 0,5kg – 1kg d) Lainnya…………………… 

Alasan:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 12. Kapan biasanya bpk/ibu/sdr/i membeli beras merah? 

a)  Tiap hari     c) Sebulan sekali 

b) Hari tertentu    d) Lainnya................................... 

Alasan:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13. Merek beras merah apa yang biasa bpk/ibu/sdr/i beli? (boleh jawab lebih dari satu) 

a) Hotel Beras Merah Organic c) Tropicana Slim Beras Merah 

b) Pure Green Beras Merah d) Lainnya................................... 

Alasan:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14. Darimana ibu/bpk/sdr mendapatkan keinginan untuk membeli beras merah di 

Supermarket Carrefour Ambarukmo Plaza Yogyakarta? 

a) Diri Sendiri c) Saudara 

b) Teman d) Lainnya…………………. 

Alasan:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

15. Mengapa ibu/bpk/sdr membeli beras merah di Supermarket Carrefour Ambarukmo 

Plaza Yogyakarta? 

a) Sengaja c) Lainnya …………………… 

b) Sekalian lewat 

Alasan:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

16.Alasan ibu/bpk/sdr mengonsumsi beras merah? (boleh jawab lebih dari satu) 

a) Program diet     c) Anjuran dokter 

b) Lebih sehat     d) Lainnya……………………. 

 

 



 

  

 

 

Proses Pengambilan Keputusan Pembelian 

1) Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi sehubungan dengan beras merah? 

a) Kebutuhan oleh-oleh   c) Kebutuhan kesehatan 

b) Kebutuhan persediaan   d) Lainnya …………… 

2) Dari mana sumber informasi beras merah didapat? 

a) Keluarga    c) Media sosial 

b) Sahabat / teman    d) Lainnya …………… 

3) Apa informasi yang ingin didapat tentang beras merah? 

a) Manfaat produk    c) Kualitas produk 

b) Harga beli    d) Lainnya …………… 

4) Lama waktu pengumpulan informasi tentang beras merah? 

a) lebih dari 7 hari    c) kurang dari 1 hari 

b) rentan 1 – 7 hari   d) Lainnya …………… 

5) Manfaat apa yang ingin didapatkan mengkonsumsi beras merah? 

a) Menurunnya kadar gula darah  c) Menjaga sistem kekebalan tubuh 

b) Menurunkan stress   d) Lainnya …………… 

6) Berapa lama pertimbangan sebelum melakukan pembelian beras merah? 

a) lebih dari 7 hari    c) kurang dari 1 hari 

b) rentan 1 – 7 hari   d) Lainnya …………… 

7) Berapa frekuensi pembelian beras merah dalam waktu tertentu? 

a) lebih dari sekali dalam 1 bulan  c) kurang dari sekali dalam 1 bulan 

b) 1 kali dalam 1 bulan   d) Lainnya …………… 

8) Apa ukuran produk beras merah yang dibeli konsumen? 

a) Kemasan 200 gr   c) Kemasan 2 kg 

b) Kemasan 1 kg    d) Lainnya …………… 

9) Apakah konsumen merasa puas dengan produk beras merah?  

a) Ya 

b) Tidak 

10) Apakah konsumen akan melakukan pembelian kembali beras merah? 

a) Ya 

b) Tidak 

11) Apakah konsumen akan menyarankan produk beras merah sebagai produk yang 

direkomendasikan kepada masyarakat sekitar? 

a) Ya 

b) Tidak 

..Terima Kasih..  


