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APPENDIX 

Kepada Yth. Bapak/Ibu Responden, 

Kuesioner ini dibuat untuk mendapatkan data guna penyelesaian skripsi tentang persepsi orang – 

orang mengenai Frozen Food di fakultas Bahasa dan Seni Universitas Soegijapranata. 

Kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi kuesioner dibawah ini. 

Frozen Food biasa dapat kita temukan di beberapa supermarket dengan berbagai jenis seperti 

sosis, sayuran, buah, dan lain-lain. Informasi yang Bapak atau Ibu berikan dalam kuesioner ini 

akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk kepentingan pembuatan skripsi 

ini. Atas kesediaan dan kerjasama Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih.     

Hormat Saya, 

 

Yoga E S 

 

Q .1 Profil (Mohon dilingkari) 

 

A. Kelamin (I) Laki - laki            (II) Perempuan 

 

B. Umur (I) < 24       (II) 24-34        (III) 34-44          (IV) > 44 

 

Q.2 Apakah Anda tahu tentang “Frozen Food”? (Mohon dilingkari) 

 

  (I)Ya                    (II) Tidak 

 



40 
 

Q.3 Pernahkah Anda mencoba “Frozen Food”? (Mohon dilingkari) 

 

            (I)Ya                    (II) Tidak  

 

Q.4 Jika ya, seberapa sering Anda mengkonsumsinya? (Mohon dicentang) 

O Setiap hari. 

O Dua kali seminggu. 

O Satu kali sebulan. 

O Sesekali. 

Q.5 Jika tidak, maukah Anda mencoba “Frozen Food”? (Mohon dilingkari) 

             (I)Ya                     (II) Tidak 

Q.6 Dimana Anda membeli produk “Frozen Food”? (Mohon dicentang) 

O Toko khusus jual Frozen Food. 

O Toko ritel. 

O Mall. 

O ------------ (sebutkan). 

Q .7 Seberapa sering Anda membeli “Frozen Food”? (Mohon dicentang) 

O Lebih dari satu kali seminggu. 

O Satu kali seminggu. 

O Satu kali sebulan. 

O Satu kali dalam enam bulan. 

O ------------ (sebutkan). 

Q .8 Jika Anda belum membeli “Frozen Food”, akankah anda membelinya di kemudian 

hari? (Mohon dilingkari) 

 (I)Ya                    (II) Tidak 

Q .9 Indikasi kan persepsi anda mengenai “Frozen Food” melalui pernyataan di bawah ini.  

Mohon diisi dengan cara mencentang pada skala yang telah di berikan. 



41 
 

Alasan Sangat 

Setuju (5) 

Setuju 

(4) 

Kurang 

Setuju 

(3) 

Tidak 

Setuju(2

) 

Sangat 

Tidak 

Setuju (1) 

Frozen food menghemat waktu 

memasak. 

     

Frozen food sama bergizinya 

dibandingkan dengan makanan 

segar. 

     

Membeli Frozen food akan lebih 

menghemat uang. 

     

Frozen food sama segarnya 

dibandingkan dengan makanan 

segar. 

     

Frozen food tidak mahal.      

Frozen food adalah produk 

makanan yang enak. 

     

Frozen food lebih dapat bertahan 

lama daripada makanan segar. 

     

Frozen food dapat dibekukan lagi 

setelah dicairkan. 

     

Frozen food dapat mengurangi 

pembuangan sisa makanan. 
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Frozen food memiliki efek 

negative yang harus diwaspadai.    
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