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RINGKASAN 
 
Sayuran Brassica merupakan sayuran yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat 
Indonesia karena harga yang relatif murah  dan nilai nutrisi yang tinggi, serta mudah 
didapatkan. Sayuran Brassica yang bermutu baik mutlak menjadi permintaan 
masyarakat. Sayuran ini dikonsumsi dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk segar 
maupun telah diolah. Diduga terdapat keragaman mutu dan persepsi mutu sayuran 
Brassica dari berbagai golongan pelaku usaha tempat makan. Penelitian ini meliputi 
survei dalam bentuk wawancara kepada pelaku usaha tempat makan yang terbagi dalam 
bidang usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi mutu sayuran 
Brassica dari para pelaku usaha tempat makan yang diwakili oleh street food (warung 
makan dan warung tenda), rumah makan (termasuk “warteg”), restoran (meliputi 
restoran hotel), dan katering di kota Semarang. Jumlah responden dalam penelitian ini 
sebanyak 139 orang. Sampling dilakukan secara acak maupun tak acak berdasarkan data 
tempat usaha yang ada di Semarang, tetapi untuk street food, sampling dilakukan 
menurut kehendak peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter kesegaran 
merupakan  parameter utama yang dianggap penting dalam menentukan mutu sayuran 
Brassica. Parameter kedua dan ketiga adalah manfaat kesehatan, kandungan gizi serta 
residu pestisida. Persepsi terhadap harga, ukuran dan manfaat kesehatan beragam bagi 
para pelaku usaha dan ikut menjadi faktor pertimbangan dalam memilih sayuran. 
 
Kata kunci : sayuran Brassica, persepsi mutu, survei. 
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SUMMARY 
 

Brassica is a group of vegetables that is popular and highly consumed in Indonesia, 
because of its affordability, low price, and high nutritional content. The good quality 
brassica vegetables is an absolute requirement by consumer. These vegetables are 
consumed in various ways, as it can be consumed freshly or cooked first. This research 
examines the perception of Brassica’s quality in various group of food service 
establishment. This study includes surveys in the form of interviews to respondents 
from food service establishments. The purpose is to examine Brassica’s quality 
perception in those food service establishment. In the main research, the number of 
respondents were 139. Sampling was done by random and non-random based on the 
previous data from preliminary research with the exception of the acquired hawkers’ 
data, which is specified by the researcher. The result shows that freshness is the main 
parameter to examine the quality of Brassica. The second and third parameters are 
health benefit, nutrient content and pesticide runoff. The perception on price, size, and 
health benefit were varied and become factors of consideration in choosing a vegetable.  
 
 
Keywords: Brassica, quality perception, survey. 

 



iv 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya 

yang telah diberikan pada penulis sehingga berhasil menyelesaikan Laporan Skripsi ini yang 

berjudul PERSEPSI MUTU SAYURAN BRASSICA DARI PELAKU USAHA TEMPAT 

MAKAN DI SEMARANG, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna 

mendapatkan gelar Sarjana Teknologi Pertanian di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.   

 

Penulis sadar bahwa laporan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, dorongan, serta 

pemikiran banyak pihak yang sangat berarti. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan 

terima kasih kepada :  

1. Ibu Ita Sulistyawati, S.TP., MSc, selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 

2. Bapak Robertus Probo Yulianto Nugrahedi, S.TP., MSc, selaku dosen pembimbing I yang 

telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing penulis untuk 

menyelesaikan laporan skripsi ini dan juga yang tidak jenuh mendengarkan keluh kesah dari 

penulis.  

3. Ibu Inneke Hantoro, S.TP., MSc, selaku dosen pembimbing II, yang juga telah membantu 

dan mendukung penulis untuk menyelesaikan laporan skripsi ini.  

4. Mama yang selalu mendukung dalam segala bentuk, doanya, ceramahnya, semuanya selama 

ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang selalu mendukung 

dalam segala bentuk, doa, nasehat dan semuanya selama ini. 

5. Untuk semua staf pengajar di Fakultas Teknologi Pangan UNIKA Soegijapranata yang telah 

membimbing penulis selama kuliah. Terima kasih banyak dan semoga sukses selalu.  

6. Untuk semua teman-teman lezihouse yang selalu mendukung dalam pemikiran dan 

memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Salam sukses! 

7. Serta untuk semua pihak yang sudah turut membantu penulis baik secara langsung dan tidak 

langsung, serta yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

 

 



v 
 

 
 

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan 

karena keterbatasan dari penulis. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak sebagai bahan perbaikan. Akhir kata, penulis berharap 

agar laporan skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan pengetahuan bagi para pembaca dan 

pihak-pihak yang membutuhkan.  

 

Semarang, Mei 2012 

Penulis, 

 

 

Andi Saputra 

 


	judul dan pengesahan
	RINGKASAN
	KATA PENGANTAR
	bab 1 - 2
	bab3 bebebk ubah bis bimb
	final_4
	DAPUS BARU

	logo: 


