
 

4. PEMBAHASAN 
 

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan responden 

terhadap sikap dan praktek terkait label pangan pada telur ayam dalam kemasan. 

Penelitian ini dilakukan di kota Salatiga dengan jumlah sampel sebanyak 130 orang 

yang memiliki usia sekitar 26-50 tahun. Pemilihan kategori usia ini didasarkan dari 

Depkes RI tahun 2009 yang mengatakan bahwa pada usia 26-35 tahun merupakan 

kategori usia dewasa awal 36-45 tahun merupakan kategori dewasa akhir dan usia 46-55 

tahun merupakan kategori lansia awal. Seperti diketahui bahwa menurut Papalia et al 

(2009), pada golongan usia dewasa awal hingga lansia awal merupakan usia dimana 

seseorang memiliki kecenderungan untuk berbelanja. Hal ini disebabkan pada usia ini 

individu sudah memiliki kemandirian secara ekonomi dan dapat mendorong perilaku 

yang konsumptif pada suatu hal yang baru. 

 

4.1. Karakteristik Responden 
 

Responden penelitian kali ini adalah orang-orang yang bertempat tinggal di kota Salatiga 

dengan kategori usia 26-50 tahun. Karakteristik internal yang diamati adalah jenis kelamin 

dan usia responden (Destiana, 2008). Pada bagian tabel 12 menunjukan bahwa usia 

sebagian besar responden berada di rentang 26-35 tahun, dan pada posisi kedua terdapat 

kelompok responden dengan usia 36-45 tahun serta terdapat sebagian kecil kelompok 

responden pada usia 46-50 tahun. Pembagian kelompok ini berdasarkan Depkes RI tahun 

2009 yang membagi ketiga kelompok usia tersebut sebagai usia dewasa awal, akhir dan 

lansia awal. Pada perkembangan kognitifnya, usia dewasa awal dianggap mampu berpikir 

reflektif dan menekan pada logika (Papalia et al, 2009). Pada kelompok usia dewasa akhir, 

individu memiliki integritas dan dapat menentukan keputusan sendiri. Pada kelompok awal 

usia lanjut, kelompok ini lebih bijaksana dalam memilih gaya hidup yang baik dan sehat 

(Papalia et al, 2002). Sebagian besar konsumen usia dewasa sangat peduli dengan 

kandungan nutrisi pada produk pangan yang akan dikonsumsinya. 

 

Pada hasil penelitian kali ini sebagian besar responden melakukan pembelanjaan di 

supermarket sebanyak dua kali dalam seminggu. Menurut Pitasari dan Ariastita (2012), 

salah satu alasan masyarakat berbelanja di supermarket adalah mengenai banyaknya 

variasi produk yang dijual. Berbagai macam produk pangan dan minuman dijual di 

supermarket. Salah satu produk yang banyak di jual di supermarket adalah telur ayam 
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dalam kemasan. Dari 130 responden terdapat 105 responden yang mengenal atau 

mengetahui produk telur ayam dalam kemasan. Telur ayam dalam kemasan merupakan 

telur ayam yang dikemas dengan bahan pengemas. Pengemasan telur ini bertujuan 

untuk mencegah kemungkinan adanya kerusakan pada telur. Selain hal tersebut telur 

ayam dalam kemasan biasanya memiliki label pangan yang memiliki banyak informasi 

seputar produk telur itu sendiri. Telur ayam dalam kemasan biasanya memiliki beberapa 

klaim seperti adanya selenium, mineral, kaya akan omega, vitamin, telur organik, bebas 

hormon dan antibiotik. Selain hal tersebut telur ayam dalam kemasan juga memiliki 

tanggal kadaluarsa dan biasanya dilengkapi dengan keterangan legalitas dari suatu 

badan sertifikasi. 

 

4.2. Pengetahuan Responden Mengenai Telur Ayam dan Label Pangan 
 

Pengetahuan merupakan hasil yang didapat melalui proses pembelajaran dari hal yang 

tidak diketahui menjadi tahu dengan berbagai cara yaitu melalui pendidikan atau 

pengalaman itu sendiri (Notoatmodjo, 2005). Pengetahuan ini akan mempengaruhi 

sesorang dalam memahami setiap informasi yang didapat. Hal ini berkaitan dengan 

bagaimana individu dapat memahami informasi yang tersedia pada label suatu produk 

pangan dalam kemasan. Pengetahuan produk dan label pangan merupakan hal yang 

penting untuk diketahui untuk terbentuknya suatu sikap yang baik serta tindakan 

perilaku atau praktek yang positif terhadap suatu produk pangan. 

 

Pada penelitian kali ini, pengetahuan responden akan di uji. Pengetahuan responden ini 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengetahuan mengenai telur ayam dan pengetahuan 

mengenai label pangan. Pengetahuan produk dapat meliputi manfaat produk, kandungan 

produk dan perlakuan produk (Peter & Olson, 2013). Pengetahuan label juga dianggap 

penting, hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal 

apa saja yang perlu tercantum pada label pangan. Pada jurnal Robert dan Chandran 

(2017) mereka mengatakan bahwa konsumen perlu mengetahui hal-hal yang wajib 

dicantumkan pada label pangan. Pengetahuan ini akan membuat konsumen menjadi 

lebih yakin terhadap suatu produk. 

 

Terdapat 11 butir pernyataan yang memiliki jawaban benar rata-rata lebih dari 60%. 

Pernyataan-pernyataan mengenai telur ayam meliputi kandungan gizi telur ayam serta 

keamanan pangan telur ayam. Dari hasil yang didapat pengetahuan mengenai telur ayam 
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responden di kota Salatiga dalam kategori baik. Menurut tabel 15, terdapat 49,2% (64 

orang) responden yang memiliki pengetahuan yang baik sedangkan 46,2% (60 

responden) memiliki pengetahuan yang cukup terhadap telur ayam, dan sebagian kecil 

responden yaitu 4,6% (6 responden) memiliki pengetahuan yang kurang baik mengenai 

telur ayam. Dari hasil yang didapat responden sudah cukup paham pada tren-tren 

keamanan pangan dicari telur ayam yang banyak beredar pada masa kini. Seperti telur 

bebas antibiotik, bebas hormon dan telur organik. Selain hal tersebut responden juga 

cukup paham mengenai kandungan gizi dari telur ayam seperti kandungan protein, 

lemak dan sumber vitamin. 

 

Pada bagian pengetahuan label pangan terdapat 60% (78 orang) responden yang 

memiliki pengetahuan yang baik serta trerdapat 27,7% (36 responden) memiliki 

pengetahuan yang cukup mengenai label pangan dan sebagian kecil responden yaitu 

sebesar 12,3% (16 responden) memiliki pengetahuan yang kurang baik mengenai label 

pangan. Terdapat 8 butir pernyataan mengenai letak beberapa elemen pada label 

pangan, baik tidaknya mengkonsumsi makanan kadaluarsa serta hal-hal yang dapat 

ditemukan dan wajib tercantum pada label pangan. Namun bila diihat dari hasil tersebut 

pengetahuan msyarakat mengenai label pangan lebih rendah dari pada pengetahuan 

mengenai telur ayam. Hal ini ditunjukan dengan lebih banyaknya responden yang 

memiliki pengetahuan yang kurang mengenai label pangan dibandingkan dengan 

pengetahuan mengenai telur ayam. 

 

Permasalahan tersebut dapat disebabkan karena responden tidak begitu memperdulikan 

hal-hal yang terdapat pada label pangan. Berdasarkan hasil interaksi penulis dengan 

responden selama melakukan survey, sebagian besar dari mereka hanya melihat tanggal 

kadaluarsa pada label pangan. Adapula beberapa alasan mengapa mereka tidak 

memperhatikan label pagan lainya yaitu karena mereka tidak memiliki banyak waktu 

dan sudah memiliki kepercayaan tertentu pada produk tersebut. Sehingga mereka tidak 

begitu memperhatikan apa yang ada pada label pangan itu sendiri. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa responden tidak begitu memperdulikan informasi-informasi 

spesifik yang tertera pada label pangan. 
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4.3. Sikap Responden Terkait Label Pangan Pada Produk Telur Ayam dalam 
 

Kemasan 
 

Sikap seseorang merupakan respon atau tindakan yang terjadi secara tertutup pada objek 

tertentu. Sikap ini merupakan suatu penghayatan kepada suatu objek tertentu bukan 

suatu tindakan aktif (Sunaryo, 2004). Sikap yang positif dalam bidang kesehatan akan 

berdampak langsung pada praktek atau perilaku masing-masing individu begitu pula 

sebaliknya (Notoadmodjo, 2007). Dari hasil yang didapat terdapat 51,5% (67 orang) 

responden yang memiliki sikap yang positif dan 48.5% (63 orang) responden yang 

memiliki sikap yang negatif terkait label pangan pada produk telur ayam dalam 

kemasan. Sikap positif responden terkait label pangan pada produk telur ayam dalam 

kemasan ternyata lebih sedikit daripada yang diperkirakan yaitu 51,5% (67 orang) atau 

hanya sebagian saja dari seluruh responden. Kasus ini mungkin disebabkan karena 

terdapat pernyataan yang sebagian bessar responden kurang setuju yaitu mengenai 

pemilihan telur ayam dalam kemasan di bandingakan dengan telur ayam curah. 

Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa telur ayam dalam kemasan memiliki 

harga yang lebih mahal dan lebih susah ditemukan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. 

Notoadmodjo (2007), mengatakan bahwa sikap konsumen dapat terbentuk atas 

beberapa faktor eksternal yang dapat membentuk sikap seseorang. Dalam hal ini adalah 

faktor dari harga produk serta ketersediaan produk tersebut. 

 

Daripada hal tersebut terdapat 9 pernyataan lain yang mendapatkan hasil yang positif. 

Sikap yang positif ini memiliki arti bahwa mereka rata-rata setuju dengan pernyataan 

tersebut. Pernyataa-pernyataan tersebut meliputi hal hal yang berhubungan dengan 

sikap pemilihan produk makanan yang dikemas dan bersih, membaca tanggal 

kadaluarsa serta minat pembelian produk yang memiliki label pangan. Hal ini didukung 

oleh Aktas et al (2009), yang mengatakan bahwa kebanyakan konsumen memiliki sikap 

yang lebih selektif dalam pemilihan makanan yang dihubungkan dengan kemasan 

pangan, kebersihan, tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa serta komponen gizi dari 

produk tersebut. Sehingga dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki sikap yang positif terhadap label pangan telur ayam dalam kemasan 

kecuali dalam hal pemilihan telur ayam dalam kemasan atau telur ayam dalam kemasan 

akibat dari beberapa faktor yang telah diuraikan. 
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4.4. Praktek Responden Terkait Label Pangan Pada Produk Telur Ayam dalam 
 

Kemasan 
 

Berdasarkan praktek yang dilakukan responden didapat data sebagian besar responden 

yaitu 50,8% (66 orang) yang mengkonsumsi telur ayam sebanyak 3 kali dalam 

seminggu, 33,7% (49 orang) responden mengkonsumsi telur ayam 2 kali seminggu dan 

11,5% (15 orang) responden mengkonsumsi telur ayam sebanyak 1 kali seminggu. 

Seluruh responden memakan 1 butir telur ayam dalam sekali konsumsi. Hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar responden sangat sering mengkonsusmsi telur ayam. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Nurmanaf (2003) yang mengatakan bahwa 

masyarakat di Indonesia sering mengkonsumsi telur ayam sebagai pemenuhan 

kebutuhan proteinnya. Menurut data dari badan pusat statistik RI, susenas tahun 2016 

menyatakan bahwa konsumsi telur ayam negeri di Indonesia mecapai 99,796 butir yang 

menjadikannya makanan dengan kandungan protein yang paling sering dikonsusmsi 

oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kandungan gizi dari telur ayam 

yang tinggi dan harga yang murah. Namun dalam hal ini sebagian besar dari responden 

belum pernah mengkonsusmsi telur ayam dalam kemasan yaitu sekitar 61,5% (80 

orang). Sedangkan 38,5% (50 orang) responden pernah mengkonsumsi atau tidak 

menentu dalam mengkonsumsi telur ayam dalam kemasan. 

 

Selain informasi mengenai pengkonsumsian telur ayam, peneliti juga mendapatkan hasil 

mengenai praktek mereka dalam hal memilih telur ayam, membaca label pangan, dan 

praktek mereka terkait produk telur ayam dalam kemasan. Dari hasil yang didapat 

sekitar 60,8% (79 orang) responden memiliki praktek yang positif. Sedangkan 39,2% 

(51 orang) responden memiliki praktek negatif. Praktek positif ini memiliki arti bahwa 

responden memilih jawaban yang positif atau baik pada tiap butir pernyataan seperti 

pemilihan telur ayam, membaca label kemasan, memahami informasi produk, membeli 

makan yang dikemas dengan baik dan sebagainya. Positif atau negatifnya tindakan atau 

praktek dari seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keyakinan, 

pengetahuan, sikap dan tradisi (Notoatmodjo, 2007). Berdasarkan temuan di lapangan, 

sebagian besar responden membaca label pangan pada bagian tanggal kadaluarsa dan 

komposisi bahan yang terkandung saja. Mereka cenderung tidak memperhatikan 

komponen lain dari label pangan tersebut. 
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Sebagian besar responden juga akan memilih produk pangan yang dikemas secara baik 

dan menarik. Daripada hal tersebut terdapat beberapa responden yang menganggap 

informasi gizi pada label pagan tidak begitu menarik perhatian. Pada responden dengan 

usia lanjut mereka beranggapan informasi gizi pada label pangan terlalu kecil dan tidak 

menarik sehingga sulit untuk dibaca. 

 

4.5. Hubungan Pengetahuan Telur Ayam dan Label Pangan dengan Sikap 
 

Responden Terkait Label Pangan Pada Telur Ayam Dalam Kemasan 
 

Pada tabel 21, didapatkan hasil hubungan antara pengetahuan telur ayam dengan sikap 

responden. Dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan mengenai telur 

ayam responden dengan sikap responden. Hal ini ditunjukan pada nilai P berdasarkan 

pengujian dengan hasil 0,04. Hal ini sesuai dengan teori Azwar (2004) yang 

mengatakan bahwa terdapat pengalaman pribadi seperti banyaknya informasi atau 

pengetahuan konsumen yang dapat mempengaruhi dan membentuk suatu sikap tertentu. 

Dari tabel tersebut kita juga dapat melihat bahwa terdapat 39 dan 27 responden dengan 

pengetahuan yang baik dan cukup dengan sikap yang positif. Blistein dan Evan (2006), 

juga mengatakan bahwa pengetahuan yang tinggi mengenai nutrisi maupun informasi 

dari suatu produk akan mendorong konsumen untuk menggunakan label pangan dalam 

menentukan keputusan pembelian. Selain pernyataan tersebut Marietta et al (1999), 

menyatakan bahwa pengetahuan konsumen terhadap produk akan berkorelasi secara 

positif dengan penggunaan label pangan pada suatu produk. Hasil dari hubungan yang 

positif ini dimungkinkan terjadi karena responden memahami serta peduli terhadap 

nutrisi dan keamanan pangan dari produk telur ayam. Sehingga dari pengetahuan yang 

baik dari telur ayam akan menghasilkan juga sikap yang positif. 

 

Javeed et al (2015), mengatakan bahwa pengetahuan konsumen mengenai label pangan dan 

nutrisi dapat memperngaruhi sikap pembelian suatu produk. Mereka juga menyatakan 

bahwa hal tersebut mendorong beberapa pelaku usaha untuk memenggunakan label pangan 

dalam strategi pemasaran produk pangan. Namun pernyataan ini tidak terbukti terhadap 

penelitian ini. Hal ini dapat diketahui berdasarkan dari tabel 22, didapat hasil mengenai 

hubunghan pengetahuan label pangan dengan sikap responden. Hasil yang didapat adalah 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan label pangan dengan sikap 

responden.Nilai P dari hubungan ini menunjukan 
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hasil 0,80. Nilai tersebut melebihi nilai 0,05 yang bearti pengetahuan responden 

mengenai label pangan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan sikap 

responden. Tabel 22 menunjukan bahwa responden yang memiliki pengetahuan label 

yang baik dan cukup baik dengan sikap yang positif cukup banyak yaitu 41 dan 19 

responden, namun terdapat 7 responden yang memiliki pengetahuan label pangan yang 

kurang baik dengan sikap yang positif dan 9 orang responden yang memiliki 

pengetahuan label kurang baik dengan sikap yang negatif. Hal ini dapat dikaitkan 

dengan pengetahuan responden mengenai label pangan. 

 

Menurut Oktaviana (2017), dalam penelitiannya dia mengatakan bahwa sebagian besar 

responden membaca label pangan hanya untuk mengetahui bahan apa saja yang terkandung 

dalam produk tersebut. Selain hal tersebut terdapat pernyataan dari Nurliyana et al, (2011) 

yang mengatakan bahwa sebagian besar responden yaitu sebesar 90,6% menganggap bahwa 

tanggal kadaluarsa pada label pangan adalah komponen yang paling penting pada produk 

pangan. Selain didukung dari pernyataan-pernyataan tersebut selama proses pengisian 

kuisioner yang diselingi oleh tanya jawab, sebagian responden mengatakan bahwa mereka 

tidak begitu memperhatikan hal-hal apa saja yang terdapat pada label pangan. Hal tersebut 

terjadi karena beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut adalah tidak menarik dan 

keterbatasan waktu. Pada beberapa orang khususnya responden lanjut usia mengatakan 

bahwa tulisan yang tertera pada label pangan cenderung sangat kecil dan susah untuk 

dibaca. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Barreiro et al (2010) yang mengatakan bahwa 

konsumen tidak memperhatikan label pangan pada kemasan karena kondisi ekonomi dan 

keterbatasan waktu yang ada saat berbelanja. 

 

Selain hal tersebut apabila diamati kembali pada bagian sikap responden maka akan 

didapati satu pernyataan yang menunjukan sikap responden yang negatif. Pada pernyataan 

nomor 5 dari tabel 18 mengenai distribusi jawaban dari sikap responden, sebagian besar 

responden kurang setuju apabila harus memilih telur ayam dalam kemasan daripada telur 

ayam curah. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dari Pelletier et al (2004) yang 

mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pengetahuan label pangan dengan 

sikap konsumen dalam pemilihan makanan yang bergizi. Pada saat survey lapangan 

responden mengatakan bahwa pada saat ini mereka tidak dapat memilih telur ayam dalam 

kemasan karena faktor harga dan ketersediaan saat dibutuhkan sewaktu- 
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waktu. Seperti yang diketahui telur ayam dalam kemasan tidak dijual di toko-toko kecil. 

Telur ayam dalam kemasan hanya dapat ditemukan di supermarket atau toko yang 

khusus menjual makanan organik. Dari segi harga telur ayam dalam kemasan memang 

memiliki harga yang cukup tinggi dibanding dengan telur ayam curah. Sehingga hasil 

tersebut sesuai dengan pendapat dari Harnack et al (2008), yang mengatakan bahwa ada 

beberapa faktor lain yang menentukan sikap responden dalam hal pemilihan produk 

yaitu kemasan, harga, rasa, kandungan nutrisi dan tanggal kadaluarsa. Hal ini juga 

didukung oleh Notoatmodjo (2005), yang mengatakan bahwa faktor ketersediaan 

barang juga merupakan faktor yang penting dalam penentuan sikap pada suatu produk. 

 

4.6. Hubungan  Pengetahuan  Telur  Ayam  dan  Label  Pangan  dengan  Praktek 
 

Responden 
 

Menurut Notoadmodjo (2005), mengatakan bahwa perilaku merupakan tanggapan atau 

respon maupun reaksi dari suatu individu terhadap rangsangan dari individu lain. Pada 

tabel 23 dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

mengenai telur ayam dengan praktek responden terkait label pangan pada telur ayam 

dalam kemasan. Hal ini ditunjukan pada tabel 23 dengan nilai P sebesar 0,01 (<0,05) 

sehingga dapat dikatakan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

mengenai telur ayam dengan praktek responden. Terdapat 45 dan 33 responden yang 

memiliki pengetahuan yang baik dan cukup mengenai telur ayam yang juga memiliki 

praktek yang positif terkait label pangan pad produk telur ayam dalam kemasan. Hal ini 

menandakan bahwa pengetahuan produk merupakan faktor pendukung dari 

terbentuknya praktek responden terkait label pangan pada telur ayam dalam kemasan. 

Kim et al (2000) juga mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dari tingkat 

pengetahuan terhadap praktek konsumen. 

 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, responden memiliki praktek yang positif terkait 

label pangan pada telur ayam dalam kemasan serta sudah mengetahui mengenai produk 

telur ayam dalam kemasan. Simamora (2002) juga menjelaskan bahwa semakin banyak 

pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen juga akan berpengaruh terhadap keputusan 

beli konsumen terhadap suatu produk, namun sebagian besar dari mereka belum pernah 

mengkonsumsi telur ayam dalam kemasan. Sebagian besar alasan responden disebabkan 

karena harga telur ayam dalam kemasan yang lebih tinggi daripada telur ayam curah. 
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Daripada hal tersebut terdapat pernyataan yang sebagian besar responden setuju yaitu 

mereka akan membeli telur ayam dalam kemasan dengan harga yang tidak jauh berbeda 

dengan harga telur ayam curah atau ras. Mereka menyatakan hal tersebut karena kepedulian 

mereka mengenai keamanan pangan dari telur ayam itu sendiri. Banyak kabar negatif yang 

beredar pada masa kini. Sehingga mereka menjadi lebih peduli dengan telur ayam yang 

akan mereka konsumsi. Bagi beberapa orang yang telah mengkonsumsi telur ayam dalam 

kemasan, label pangan ini dianggap sangat penting. Dengan adanya label pangan tersebut 

mereka lebih yakin dan dapat mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada telur 

ayam tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Onay et al (2011) yang mengatakan 

bahwa label pangan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan pada suatu produk. Kepercayaan 

ini berkaitan dengan keamanan pangan produk itu sendiri. 

 

Pada tabel 24 mengenai hubungan pengetahuan label pangan dengan praktek responden 

terkait label pangan pada telur ayam dalam kemasan didapatkan hasil yang tidak 

signifikan yaitu tidak terdapat hubungan antara pengetahuan label pangan dengan 

praktek responden. Hal ini ditunjukan pada tabel 24 dengan nilai P sebesar 0,10 (>0,05) 

sehingga dapat dikatakan tidak adanya hubungan yang signifikan. Pada tabel tersebut 

dapat dilihat bahwa terdapat 53 dan 19 responden yang memiliki pengetahuan baik dan 

cukup baik mengenai label pangan yang juga memiliki praktek yang positif terkait label 

pangan pada produk telur ayam dalam kemasan. Dari hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa pengetahuan label pangan tidak dapat mempengaruhi praktek atau tindakan 

responden terkait label pangan pada produk telur ayam dalam kemasan. Hal ini berbeda 

dengan teori Kim et al (2000) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif 

dari tingkat pengetahuan terhadap praktek konsumen. 

 

Responden memberikan beberapa pernyataan yang psoitif mengenai praktek mereka seperti 

lebih memilih membeli makanan yang dikemas dan memiliki informasi yang lengkap pada 

produk pangan, mereka juga beranggapan bahwa telur ayam dalam kemasan yang memiliki 

label pangan memiliki keunggulan tersendiri dalam hal keamanan pangan. Telur ayam yang 

dikemas ini dapat mengurangi resiko kerusakan telur. Akan tetapi, berdasarkan hasil 

lapangan beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak begitu memperdulikan label 

pangan itu sendiri. Sebagian responden memiliki pengatahuan yang baik dan cukup baik 

mengenai label pangan, namun tampaknya pengetahuan mereka 
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tidak memberi dampak yang signifikan mengenai produk telur ayam dalam kemasan. 

Berdasarkan temuan tersebut dapat dikatakan bahwa mereka memang sudah memiliki 

keyakinan tersendiri mengenai suatu produk yang dikemas dengan baik. Responden 

menganggap bahwa makanan yang dikemas jauh lebih bersih, higenis dan menarik 

tanpa mereka memahami betul apa isi informasi dari label pangan pada kemasan 

tersebut. Faktor lain yang menyebabkan mereka tidak memperhatikan label pangan itu 

sendiri adalah mengenai tulisan yang terlalu kecil dan tidak menarik. Pengetahuan 

mereka mengenai telur ayam dan keyakinan responden dengan suatu merek tertentu 

juga menjadi alasan mereka tidak begitu memperhatikan label pangan. Mereka akan 

membeli produk telur ayam dalam kemasan karena mereka memiliki pengetahuan yang 

baik mengenai produk telur ayam serta keyakinan bahwa telur ayam dalam kemasan 

adalah produk yang baik serta memiliki penjaminan mutu yang lengkap tanpa harus 

membaca dan memahami label pangan itu sendiri. 

 

4.7. Hubungan Sikap dengan Praktek Responden Terkait Label Pangan pada 

Telur Ayam dalam Kemasan 

 

Notoadmodjo (2007) mengatakan bahwa sikap seseorang dapat mempengaruhi suatu 

tindakan. Sikap yang positif dapat berdampak baik dalam membentuk perilaku yang positif 

juga. Pada tabel 27 dapat diketahui bahwa nilai P menunjukan angka 0,012 (<0,05). Hal ini 

menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara sikap dan perilaku responden 

terhadap label pangan pada telur ayam dalam kemasan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Febrianto (2016) yang mengatakan bahwa sikap yang positif pada suatu produk dapat 

mendorong terjadinya perilaku yang positif. Menurut Febrianto (2016) salah satu penentu 

dalam keputusan pembelian adalah sikap konsumen. 

 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, sebagian besar responden memiliki sikap dan 

praktek yang positif terhadap label pangan pada telur ayam dalam kemasan. Responden 

memiliki sikap pemahaman yang baik dan positif mengenai telur ayam yang baik 

dikonsumsi, informasi label pangan, kemasan produk dan sebagainya. Responden juga 

memiliki praktek yang positif terkait label pangan pada telur ayam dalam kemasan. 

Sehingga apabila dilihat pada tabel 25 terdapat 48 orang responden yang memiliki sikap 

dan praktek yang positif. Dapat dilihat juga terdapat responden yang memiliki sikap 

yang negatif namun menghasilkan suatu tindakan atau praktek yang positif. Hal ini 
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dimungkinkan karena pada prakteknya, responden akan memilih telur dalam kemasan 

dengan harga yang tidak jauh berbeda dengan telur ayam curah. 


