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LEMBAR ANGKET TANGGAPAN IDE INOVASI PRODUK 

 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk penyelesaian studi Program 

Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Saya meminta 

partisipasi Bapak / Ibu / Saudara / Saudari untuk mengisi angket berikut. 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap ide inovasi 

produk. Pengisian angket ini dilakukan sesuai petunjuk – petunjuk yang ada. 

Tidak ada jawaban benar / salah. Pilihlah jawaban yang paling sesuai menurut 

Bapak / Ibu / Saudara / Saudari. Mohon untuk angket ini dapat diisi dengan 

sebenar – benarnya, supaya hasil dari angket ini dapat diperoleh jawaban yang 

terbaik.    

A. IDENTITAS UMUM RESPONDEN 

1. Nama    : 

2. Usia    : 

3. Jenis Kelamin   :  L / P 

4. Alamat    : 

5. Pekerjaan saat ini  : 

6. Konsumsi makanan ringan dalam seminggu    : 

7. Biaya yang anda keluarkan untuk konsumsi makanan ringan  : 

a. Rp 10.000 / hari 

b. Rp 50.000 / minggu 

c. > Rp 50.000 / minggu 

d. Jawaban Lainnya.............................. 

Lampiran 1 Lembar Angket Scoping 
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Petunjuk : 

1. Tulislah identitas Bapak / Ibu / Saudara / Saudari yang tertera pada lembar 

pertama angket ide inovasi produk. 

2. Bacalah petunjuk pengisian angket ide inovasi produk. 

3. Bacalah secara cermat setiap pertanyaan yang tersedia. 

4. Nyatakan jawaban anda dengan memberikan tanda silang pada salah satu 

jawaban yang disediakan, pilih jawaban a atau b, anda dapat memberikan 

jawaban lainnya apabila jawaban yang ada tidak sesuai dengan pilihan 

anda. Berikan pula alasan pada setiap jawaban anda. 

5. Atas partisipasinya dan keluangan waktunya untuk mengisi angket ini, 

saya ucapkan terima kasih. 

B. LEMBAR ANGKET IDE INOVASI PRODUK. 
 

1. Bagaimana menurut anda mengenai inovasi kroket biji nangka di bawah 

ini, pilih salah satu dan berikan alasannya : 

a. Kroket biji nangka udang keju 

b. Kroket biji nangka pedas 

c. Kroket biji nangka original 

Alasan.......................................... 

2. Apakah anda memperhatikan nilai lebih ( keunikan ) dari sebuah produk 

makanan ? 

a. Ya 

b. Tidak 
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Alasannya.............. 

3. Apakah anda menggemari makanan ringan atau camilan kroket? 

a. Ya  

b. Tidak 

Alasannya............................... 

4. Apakah anda sering mengkonsumsi kroket ? 

a. Sering 

b. Jarang 

c. Jawaban lainnya................ 

5. Apakah anda mengetahui bahwa biji nangka dapat dikonsumsi? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah anda sering mengolah biji nangka menjadi makanan ringan atau 

olahan makanan lainnya ? 

a. Sering 

b. Jarang 

c. Jawaban lainnya.................. 

7. Apakah anda mengetahui mengenai kandungan gizi pada biji nangka ? 

a. Ya 

b. Tidak 

8. Apakah anda menggemari biji nangka sebagai camilan? 

a. Ya 

b. Tidak 
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Alasannya.......................... 

9. Apakah anda mengetahui tentang kroket biji nangka ? 

a. Ya 

b. Tidak 
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LEMBAR ANGKET TANGGAPANKROKET BIJI NANGKA 

ORIGINAL 

 

Dalam rangka penulisan skripsi untuk penyelesaian studi Program 

Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Saya meminta 

partisipasi Bapak / Ibu / Saudara / Saudari untuk mengisi angket berikut. 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap inovasi 

produk kroket biji nangka original. Pengisian angket ini dilakukan sesuai 

petunjuk – petunjuk yang ada. Tidak ada jawaban benar / salah. Pilihlah 

jawaban yang paling sesuai menurut Bapak / Ibu / Saudara / Saudari. Mohon 

untuk angket ini dapat diisi dengan sebenar – benarnya, supaya hasil dari 

angket ini dapat diperoleh jawaban yang terbaik.    

 

IDENTITAS UMUM RESPONDEN 

1. Nama    : 

2. Usia    : 

3. Jenis Kelamin   :  L / P 

4. Alamat    : 

5. Pekerjaan saat ini  : 

6. Konsumsi makanan ringan dalam seminggu    : 

7. Biaya yang anda keluarkan untuk konsumsi makanan ringan :   

c. Rp 10.000 / hari 

d. Rp 50.000 / minggu 

a. Rp 50.000 / minggu 

b. Jawaban Lainnya.............................. 

Lampiran 2 Lembar Angket Testing and Validation 
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Petunjuk : 

1. Tulislah identitas Bapak / Ibu / Saudara / Saudari yang tertera pada lembar 

pertama angket inovasi produk kroket biji nangka original. 

2. Bacalah petunjuk pengisian angket inovasi produk kroket biji nangka 

original. 

3. Bacalah secara cermat setiap pertanyaan yang tersedia. 

4. Nyatakan jawaban anda secara deskriptif atau dijabarkan sesuai dengan 

jawaban anda secara pribadi. 

5. Atas partisipasinya dan keluangan waktunya untuk mengisi angket ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

Lembar Pertanyaan : 

1. Apakah anda pernah mengetahui produk ini sebelumnya dipasaran ? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah anda menyukai produk baru kroket biji nangka original ? 

a. Ya 

b. Tidak 

Alasannya................ 

3. Apakah anda akan lebih memilih kroket biji nangka original dibandingkan 

dengan kroket kentang ? 

a. Ya 

b. Tidak 

Alasannya........................ 
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4. Bagaimana rasa yang ditawarkan dari kroket biji nangka original? 

a. Unik 

b. Biasa saja 

c. Jawaban lainnya.......... 

5. Ketika anda mencoba makan kroket biji nangka original, apakah anda 

masih dapat menemukan rasa dari biji nangka itu sendiri ? 

a. Ya 

b. Tidak 

6. Apakah rasa yang di tawarkan memiliki perbedaan jauh dengan kroket 

yang di tawarkan pada umumnya ? 

a. Ya 

b. Tidak 

7. Keunikan apa yang anda peroleh dari produk baru kroket biji nangka 

original? 

a. Rasa 

b. Tampilan ( bentuk atau kemasan ) 

c. Jawaban lainnya 

8. Apakah tampilan produk kroket biji nangka original menarik ? 

a. Ya 

b. Tidak 

9. Apabila kroket biji nangka original diproduksi dan dijual secara bebas 

apakah anda berminat untuk membeli dan mengkonsumsinya ? 

a. Ya 

b. Tidak 
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Alasannya................... 

10. Apakah anda memiliki saran untuk tampilan / kemasan produksi kroket 

biji nangka original selanjutnya ( lokasi / media penjualan )? 

11. Apakah anda memiliki saran yang sesuai untuk sarana berjualan kroket 

biji nangka original ?( lokasi / media penjualan ) 

a. Lokasi penjualan................ 

b. Media penjualan ( online khusus area Semarang atau booth )................ 

12. Berapa harga jual yang anda sarankan untuk kroket biji nangka original ? 

a. > Rp 2.000, 00 

b. < Rp 2.000, 00 

c. Jawaban lainnya............ 
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Biaya Bahan Baku ( per produksi ) 

 “ Kroket Biji Nangka Original “ 

Sumber : data primer yang diolah (2013) 

Biaya Tenaga Kerja Langsung 

“ Kroket Biji Nangka Original “ 

Keterangan Jumlah Orang Gaji/bulan (26 
hari ) 

Gaji/hari 

Tenaga Produksi 1 Rp 700.000 Rp 26.923 
Sumber : data primer yang diolah(2013) 

Keterangan : 

Gaji/hari sebesar Rp 26.923 diperoleh dari : 

  Gaji/bulan = 700.000      = 26.923 

     26 hari  26 hari 

 

 

 

Nama Bahan Satuan Harga Total untuk 10kg 
Biji Nangka ( 90 
buah kroket biji 
nangka original ) 

Biji Nangka 10 kg Rp 1.000/kg Rp 10.000 
Tepung Roti 500 gr Rp 40.000/1kg Rp 20.000 
Telur Ayam 5 butir Rp 900/butir Rp 4.500 
Wortel 1kg Rp 6.000/kg Rp 6.000 
Daun seledri 1 ikat Rp 1.500/ikat Rp 1.500 
Dancow 3 sachet – 27gr Rp 2.000/27gr Rp 6.000 
Butter 250gr Rp 15.000/250gr Rp 15.000 
Garam 100gr Rp 1.500/200gr Rp 750 
Merica 50 gr Rp 2.000/100gr Rp 1.000 
Pala 3 butir Rp 3.000/butir Rp 3.000 
Penyedap rasa  3 sachet – 5gr  Rp 900 
Gula putih 25 gr Rp 10.000/kg Rp 400 
Telur puyuh 1kg Rp 8.000/kg Rp 8.000 
Bawang merah 500gr Rp 20.000/kg Rp 10.000 
Bawang putih 500gr Rp 20.000/kg Rp 10.000 

Total Rp. 89.850 

Lampiran 3 Perhitungan Harga Pokok Produksi
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Biaya Overhead ( per produksi ) 

“ Kroket Biji Nangka Original “ 

Keterangan Satuan Harga Rincian Perhitungan Total untuk 
10kg Biji 

Nangka (90 
kroket ) 

LPG 12kg Rp 93.000 [ 93.000/90kroket] Rp 3.577 
Minyak 
goreng 

2L – untuk 
3x goreng 

Rp 22.000 [22.000/3] Rp 7.333 

Paper bag 1 paper bag 
berisi 4 
buah 
kroket 

Rp 700/paper 
bag 

[(90/4)x500paper bag] Rp 11.250 

Transportasi Bensin 1 L Rp 6.500/L  6.500 Rp 6.500 
Total Rp 28.660 

Sumber : data primer yang diolah (2103) 

Perhitungan HPP  

“ Kroket Biji Nangka Original “ 

HPP 10kg biji nangka Rp 89.850 
HPP per kroket biji nangka original Rp 1.615 

Sumber : data primer (2013) 

Keterangan: 
Jumlah HPP   =  biaya bahan baku + biaya tenaga kerja langsung + biaya 
over head 
Jumlah HPP = 89.850 + 26.923 + 28.660 = 145.433 
HPP per kroket  = jumlah HPP : jumlah kroket biji nangka original per 
produksi   
HPP per kroket = 145.433 : 90 = 1.615 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




