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6. APPENDICES  

 

6.1. Design of the Questionnaire  

 

Survey tingkat kesadaran kesehatan konsumen di Semarang. 

 

Terimakasih telah menyediakan waktu teman - teman untuk mengisi kuesioner online ini. 

Perkenalkan nama saya Cindy Corazon mahasiswi Teknologi Pangan UNIKA 

Soegijapranata Semarang. Data kuesioner ini diperlukan guna membantu saya dalam 

menulis skripsi saya. Teman - teman diminta mengisi kuesioner ini dengan jujur tanpa 

paksaan dan apa adanya. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam pertanyaan ini dan 

jawaban yang teman - teman pilih tidak secara langsung mendeskripsikan kondisi anda 

saat ini. Data yang teman - teman cantumkan hanya dipergunakan untuk kepentingan 

penelitian ini dan saya jamin kerahasiaannya. 

 

Bantuan teman - teman sangat berarti bagi saya, terimakasih. 

 

Jika ada pertanyaan bisa email saya di corazon.cindy@yahoo.com 

Data Responden 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Email : 

Pekerjaan : 

□ Pelajar □ Karyawan □ Profesional □ Wiraswasta □ Freelance 

Jika Anda adalah seorang pelajar / mahasiswa, silahkan pilih jawaban dibawah ini 

sesuai jurusan / fakultas anda 

□ MIPA 

□ Kedokteran / Kesehatan 

□ Teknik 

□ Teknologi Pangan/ Agro-komplek/ Perikanan 

□ Ekonomi dan Bisnis 
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□ Bahasa dan Sastra / Seni / Desain 

□ FISIPOL / Hukum 

□ Psikologi / Komunikasi 

□ Bukan Pelajar 

1. Saya sangat sadar diri terhadap kesehatan saya 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

2. Secara umum saya memperhatikan kata hati saya terkait dengan kesehatan saya 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

 

3. Saya sering memikirkan kondisi kesehatan saya 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

4. Saya peduli dengan kondisi kesehatan saya sepanjang waktu 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 
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o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

5. Selama menjalankan aktivitas sehari – hari saya memperhatikan kondisi fisik saya 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

6. Saya bertanggungjawab akan kondisi kesehatan saya 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

7. Kesehatan yang baik disebabkan oleh partisipasi aktif saya dalam 

menjaganya 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

8. Saya hanya khawatir akan kesehatan saya ketika sakit 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 
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o Sangat tidak setuju sekali 

 

 

9. Hidup tanpa sakit penyakit sangat penting bagi saya 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

 

10. Kesehatan saya tergantung dengan seberapa baik saya menjaganya 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

11. Penting bagi saya untuk hidup sesehat mungkin 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 

o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

12. Informasi mengenai kesehatan semakin mudah di akses 

 

o Sangat setuju sekali 

o Sangat setuju 

o Setuju 

o Netral 
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o Tidak setuju 

o Sangat tidak setuju 

o Sangat tidak setuju sekali 

 

13. Dalam beberapa studi dinyatakan bahwa konsumsi lemak yang berlebihan dapat 

menyebabkan kelebihan berat badan dan resiko penyakit kardiovaskular 

meningkat. Jika diciptakan sebuah produk yang menggunakan bahan pengganti 

lemak namun memiliki sensasi rasa dan tekstur yang sama dengan produk aslinya 

(menggunakan lemak) apakah anda berminat membelinya?  

 

 

 

Contoh produk yang telah menggunakan “fat replacer” / pengganti lemak 

 

o Sangat berminat sekali 

o Sangat berminat 

o Berminat 

o Netral 

o Tidak berminat 

o Sangat tidak berminat 

o Sangat tidak berminat sekali 

 

14. Perlukah anda mengurangi konsumsi asupan lemak dalam diet sehari – hari? 

 

o Sangat perlu sekali 

o Sangat perlu 

o Perlu 

o Netral 

o Tidak perlu 

o Sangat tidak perlu 

o Sangat tidak perlu sekali 

 

 

 



37 

 

 

 

Unicheck 
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