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LEMBAR PENJELASAN RESPONDEN 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional dimana data 

dependen yakni penggunaan label pangan terhadap pemiihan makananserta data independen yaitu 

status sosial ekonomi keluarga dan pengetahuan gizi diambil secara bersamaan dan dalam satu kurun 

waktu. 

Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara dari beberapa pertanyaan yang ada di kuesioner. 

Data penggunaan label pangan terhadap pemilihan makanan dilakukan dengan menanyakan kepada 

responden menggunakan kuesioner. Responden penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga di RT 03 

dan RT 04 di Perumahan Taman Kutabumi Blok C sesuai dengan kriteria. 

Manfaat secara umum dari penelitian ini adalah dapat mengetahui hubungan status sosial ekonomi 

keluarga dan pengetahuan gizi terhadap penggunaan label pangan dalam pemilihan makanan pada ibu 

rumah tangga. 

Partisipasi saudari bersifat sukarela tanpa paksaan dan bila tidak berkenan dapat menolak atau 

sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri tanpa sanksi apapun. Semua informasi dan hasil 

pemeriksaan yang berkaitan dengan privasi akan dijaga kerahasiaannya. Semua data tidak akan 

dihubungkan dengan identitas. 

 

 

 

 

 



LEMBAR PERSETUJUAN SEBAGAI RESPONDEN 

 

   Saya adalah Mahasiswi Program Studi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul yang saat ini sedang 

melakukan penelitian tentang “Hubungan Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Pengetahuan Gizi 

Terhadap Penggunaan Label Pangan Dalam Pemilihan Makanan Pada Ibu Rumah Tangga 

(IRT)”. Oleh karena itu saya memohon kesediaan waktu saudarai untuk menjawab pertanyaan dari 

kuesioner mengenai hubungan tingkat kepuasan pelayanan makanan. Saya akan merahasiakan seluruh 

informasi yang saudarai berikan. Perlu saya informasikan bahwa keikutsertaan saudarai dalam 

pengisian kuisioner ini bersifat sukarela. 

Inform consent : 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : ……………………………………………………………………………  

Umur    : …………………………………………………………………………… 

Alamat : …………………………………………………………………… 

Saya telah membaca dan memahami penjelasan dari peneliti mengenai penelitian yang berjudul 

“Hubungan Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Pengetahuan Gizi Terhadap Penggunaan Label 

Pangan Dalam Pemilihan Makanan Pada Ibu Rumah Tangga (IRT)”. 

Saya yakin bahwa peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas dan jawaban saya sebagai responden. 

Oleh karena itu, saya menyatakan secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian ini dan akan 

memberikan informasi yang sejujur-jujurnya 

Tangerang, ...... Juli 2018 

Tanda tangan Responden                                                                              Tanda tangan Enumerator 

 

 

(Nama : .........................................)                                                    (Nama : .........................................) 
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Kuesioner Identitas Diri 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui identitas diri responden meliputi nama, tanggal 

lahir, umur, suku, agama, status pekerjaan, dan alamat lengkap responden. Kami mohon 

kesediaan responden untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tulus dan benar. 

 

“Isilah pertanyaan dibawah ini dengan mengisi kolom yang disediakan atau melingkari 

pilihan tersedia” 

 

Hari/Tanggal :    Waktu Pengambilan Data : 

Identitas Diri Responden 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Responden 

Tanggal Lahir 

Umur 

Nama Suami 

 

 

Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suku 

 

 

 

Pekerjaan 

 

 

 

 

:.................................................................................................... 

: ............/........................./............. 

: ........  Tahun  

:.................................................................................................... 

 

1. Islam 

2. Protestan 

3. Katolik 

4. Hindu 

5. Budha  

 

:…………………………………………………………………. 

 

1. IRT (Ibu Rumah Tangga) 

2. Wiraswasta 

3. Wirausaha 

4. Buruh/Lainnya…………………………………………. 

5. Lainnya ………….. 

: ……………………………………………………………….... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Alamat Lengkap 

 



KUISIONER PENELITIAN 

HUBUNGAN STATUS SOSIAL EKONOMI KELUARGA DAN PENGETAHUAN GIZI 

DALAM PENGGUNAAN LABEL PANGAN TERHADAP PEMILIHAN MAKANAN 

PADA IBU RUMAH TANGGA (IRT) 

FAKULTAS ILMU - ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS ESA UNGGUL 

A. Status Sosial Ekonomi Keluarga 

Petunjuk Pengisian : 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai dengan yang 

Anda lakukan atau Anda pernah dapatkan. Pilihlah sesuai dengan yang responden 

ketahui, jangan terpengaruh oleh teman. Pada bagian kolom KODING tidak perlu di isi. 

 

NO Pertanyaan KODING 

A.1 Apa pendidikan terakhir Suami anda ? 

a. Tamat Diploma/ Sarjana 

b. Tamat SMA / SMK / MA / sederajat 

c. Tamat SMP/ MTs/ sederajat 

d. Tamat SD dan atau tidak sekolah atau lainnya… 

 

A.2 Apa pendidikan terakhir Anda ? 

a. Tamat Diploma/Sarjana 

b. Tamat SMA/SMK/MA/sederajat 

c. Tamat SMP/MTs/sederajat 

d. Tamat SD dan atau tidak sekolah atau lainnya….. 

 

 

A.3 Apakah anda  pernah mengikuti kursus memasak? 

a. Pernah, lamanya pendidikan lebih dari 1 tahun 

b. Pernah, lamanya pendidikan antara 6 bulan sampai 1 tahun 

c. Pernah, lamanya pendidikan kurang dari 6 bulan 

d. Tidak pernah atau lainnya… 

 

A.4 Apakah pekerjaan Suami anda? 

a. Guru, dosen, ustad, lurah 

b. Pegawai negeri/swasta non guru/dosen/ustad/lurah 

c. Wirausaha 

d. Buruh/petani penggarap atau lainnya….. 

 

A.5 Apakah pekerjaan anda? 

a. Guru, dosen, ustad, lurah 

b. Pegawai negeri/swasta non guru/dosen/ustad/lurah 

c. Wirausaha 

d. Buruh/petani penggarap atau lainnya…. 

 

A.6 Berapa penghasilan perbulan suami anda (termasuk gaji pokok dan 

penghasilan sampingan) ? 

a. Lebih dari 3.5 juta rupiah 

b. Rp.3.500.000,00 - Rp.3.000.000,00 

c. Rp 2.900.000,00 - Rp.1.500.000,00 

d. 1.500.000,00 - Rp.500.000,00 atau lainnya… 

 

A.7 Berapa penghasilan anda ? 

a. Lebih dari 3.5 juta rupiah 

b. Rp.3.500.000,00 - Rp.3.000.000,00 

c. Rp 2.900.000,00 - Rp.1.500.000,00 

d. 1.500.000,00 - Rp.500.000,00 atau lainnya…. 

 

A.8 Alat komunikasi apa yang dimiliki keluarga anda ? 

a. Internet, telepon rumah, dan HP  

b. Telepon rumah dan HP 

c. HP/telepon rumah saja 

d. Tidak ada atau lainnya…. 

 



NO Pertanyaan KODING 

A.9 Kekayaan lain yang dimiliki yang nilainya lebih dari Rp.500.000,00 ? 

a. Tabungan, deposito dan emas 

b. Tabungan, emas 

c. Tabungan/ emas saja 

d. Tidak ada atau lainnya…. 

 

A.10 Barang-barang elektronik yang dimiliki orang tua anda? 

a. Kulkas, televisi, tape dan radio  

b. Televisi dan Radio 

c. Radio 

d. lainnya…. 

 

A.11 Apakah kendaraan yang anda miliki ? 

a. Mobil, motor, sepeda 

b. Mobil 

c. Motor  

d. Lainnya…. 

 

A.12 Ada berapakah tanggungan anda? 

a. Lebih dari 3 anggota keluarga 

b. 3 anggota keluarga 

c. 2 anggota keluarga 

d. Lainnya…. 

 

A.13 Berapa banyak pengeluaran anda dalam sebulan untuk kebutuhan pangan 

dan non pangan? 

a. > 3.5 juta 

b. 3.5 juta – 2.5 juta 

c. < 2.5 – 1.5 juta 

d. Lainnya…. 

 

A.14 Berapa banyak pengeluaran dalam sebulan untuk pangan? 

a. > 3.5 juta 

b. 3.5 juta – 2.5 juta 

c. < 2.5 – 1.5 juta 

d. Lainnya…. 

 

A.15 Berapa banyak pengeluaran dalam sebulan untuk non pangan? 

a. > 3.5 juta 

b. 3.5 juta – 2.5 juta 

c. < 2.5 – 1.5 juta 

d. Lainnya…. 

 

Modifikasi kuesioner (Rahayu, 2016) , (Sulaeman, 2009), (Oktaviana, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Pengetahuan Gizi terhadap Label Informasi Nilai Gizi  

Petunjuk Pengisian : 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai dengan yang 

Anda lakukan atau Anda pernah dapatkan. Pilihlah sesuai dengan yang responden 

ketahui, jangan terpengaruh oleh teman. Pada bagian kolom KODING tidak perlu di isi. 

 

NO. Pertanyaan KODING 

B.1 Apa yang dimaksud dengan label produk pangan? 

a. Setiap keterangan mengenai pangan baik tulisan, gambar 

atau simbol  

b. Penjelasan isi produk pangan 

c. Kemasan pangan yang berwarna-warni 

d. lainnya….. 

 

B.2 Batas akhir suatu produk pangan dapat dijamin mutunya 

pada label produk pangan dikenal dengan? 

a. Tanggal kadaluwarsa 

b. Batas akhir pemakaian 

c. Tanggal penjualan  

d. lainnya….. 

 

B.3 Bahan yang pertama kali disebutkan pada komposisi atau 

daftar bahan makanan atau minuman pada label pangan 

dimaksud sebagai? 

a. Bahan utama 

b. Bahan terbanyak 

c. Bahan tambahan 

d. lainnya….. 

 

B.4 Kode yang menjelaskan mengenai riwayat produksi disebut 

dengan? 

a. Kode produksi 

b. kode pembuatan 

c. tanggal kadaluwarsa 

d. lainnya….. 

 

B.5 Penyelenggara yang menilai keamanan, mutu, gizi serta 

memberikan tanda atau nomor pada produk pangan adalah? 

a. Badan POM/ Dinas Kesehatan 

b. Pihak perusahaan itu sendiri 

c. Pemerintah 

d. lainnya….. 

 

 

B.6 

 

Tujuan pelabelan pada produk pangan adalah: 

a. Memberikan informasi tentang isi produk 

b. Sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen 

c. penghias saja 

d. lainnya….. 

 

 

 

B.7 Berdasarkan dibawah ini, informasi yang tercantum pada 

suatu produk makanan atau minuman adalah? 

a. Kode produksi 

b. tanda tangan 

c. foto 

d. lainnya….. 

 

B.8 Keterangan nilai gizi yang paling awal dicantumkan pada 

label informasi zat gizi pada produk pangan adalah? 

a. takaran saji  

 



NO. Pertanyaan KODING 

b. energi 

c. natrium 

d. lainnya….. 

B.9 Pemanis buatan, pengawet dan pewarna pada suatu kemasan 

produk pangan, ketiga hal diatas termasuk kedalam bagian? 

a. Komposisi 

b. takaran saji 

c. Nama produk 

d. lainnya….. 

 

B.10 Informasi yang harus diperhatikan pada label makanan atau 

kemasan sebelum  membeli produk adalah? 

a. Tanggal kadaluwarsa, informasi nilai gizi, komposisi, 

nomor pendaftaran, cara penggunaan atau penyajian atau 

penyimpanan, kode produksi, nama produk pangan, berat 

bersih, pernyataan khusus, nama dan alamat pabrik. 

b. alamat pabrik dan nomor telepon. 

c. harga produk 

d. lainnya….. 

 

Modifikasi kuesioner (Rahayu, 2016) , (Sulaeman, 2009), (Oktaviana, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Penggunaan Label Pangan 

 Petunjuk Pengisian : 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai dengan yang 

Anda lakukan atau Anda pernah dapatkan. Pilihlah sesuai dengan yang responden 

ketahui, jangan terpengaruh oleh teman. Pada bagian kolom KODING tidak perlu di isi. 

NO. Pertanyaan KODING 

C.1 Seberapa sering anda membaca label informasi nilai 

gizi pada makanan atau minuman kemasan? 

a. Selalu/sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

C.2 Jika membaca label informasi nilai gizi, seberapa 

sering anda membaca informasi mengenai takaran 

saji? 

a. Selalu/sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

C.3 Jika membaca label informasi nilai gizi, seberapa 

sering anda membaca informasi mengenai jumlah 

sajian perkemasan? 

a. Selalu/sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

C.4 Jika membaca label informasi nilai gizi, seberapa 

sering anda membaca informasi mengenai tanggal 

kadaluarsa/expired date/best before? 

a. Selalu/sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

C.5 Jika membaca label informasi nilai gizi, seberapa 

sering anda membaca informasi mengenai berat 

bersih? 

a. Selalu/sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

C.6 Jika membaca label informasi nilai gizi, seberapa 

sering anda membaca informasi mengenai 

kalori/energi? 

a. Selalu/sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

 

C.7 Jika membaca label informasi nilai gizi, seberapa 

sering anda membaca informasi mengenai sodium / 

natrium ? 

a. Selalu/sering 

 



NO. Pertanyaan KODING 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

C.8 Jika membaca label informasi nilai gizi, seberapa 

sering anda membaca informasi mengenai lemak? 

a. Selalu/sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

C.9 Jika membaca label informasi nilai gizi, seberapa 

sering anda membaca informasi mengenai gula? 

a. Selalu/sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

C.10 Jika membaca label informasi nilai gizi, seberapa 

sering anda membaca informasi mengenai serat/ 

vitamin/ mineral? 

a. Selalu/sering 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang  

d. Tidak pernah 

 

Modifikasi kuesioner (Rahayu, 2016) , (Sulaeman, 2009), (Oktaviana, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Pemilihan Makanan 

 

Petunjuk Pengisian : 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai dengan yang 

Anda lakukan atau Anda pernah dapatkan. Pilihlah sesuai dengan yang responden 

ketahui, jangan terpengaruh oleh teman. Pada bagian kolom KODING tidak perlu di isi. 

 

NO. Pertanyaan KODING 

D.1 Dimana anda biasa belanja….. 

a. pasar modern/ supermarket  

b. minimarket  

c. pasar tradisional 

d. lainnya….. 

 

D.2 Produk yang biasa anda beli saat belanja 

untuk…. 

a. Stock makanan 

b. Bahan makanan sehari-hari 

c. Jajanan/cemilan 

d. lainnya….. 

 

D.3 Anda biasa belanja sesuai dengan…. 

a. Kebutuhan  

b. Keinginan  

c. Melihat iklan 

d. lainnya….. 

 

D.4 Anda biasa memilih makanan dilihat dari 

segi….. 

a. Halal  

b. Kadaluarsa  

c. Komposisi  

d. lainnya….. 

 

D.5 Pemilihan makanan yang biasa anda pilih 

kegunaannya untuk….. 

a. Keamanan untuk tubuh Kesehatan tubuh 

b. Segi alergi jika ada ada alergi sesuatu 

c. Beli saja 

d. lainnya….. 

 

D.6 Dalam memilih produk pangan, hal apakah 

yang pertama kali anda perhatikan…. 

a. tanggal kadaluarsa  

b. kemasan produk 

c.  harga produk 

d. lainnya………… 

 

D.7 Ketika membeli produk pangan, apakah anda 

selalu melihat label (BPOM, Halal  MUI, 

informasi Nilai Gizi, dll)?  

(jika jawab tidak maka langsung menjawab 

soal D9, menjawab ya langsung ke soal D8) 

a. ya 

b. tidak 

 

D.8 Apabila anda mendapati produk yang akan 

anda beli tidak ada label (BPOM, Halal  MUI, 

informasi Nilai Gizi, dll), maka biasanya anda 

akan : 

 



NO. Pertanyaan KODING 

a. tidak jadi membeli (langsung menjawab 

nomor 10)  

b. kadang tetap membeli (teruskan menjawab 

nomor 9 dan seterusnya) 

c. biasanya tetap membeli (teruskan menjawab 

nomor 9 dan seterusnya)  

d. lainnya….. 

D.9 Apakah yang mendasari anda tetap membeli 

produk pangan yang tidak 

berlabel (BPOM, Halal  MUI, informasi Nilai 

Gizi, dll) ?  

a. komposisinya tidak mengandung bahan 

yang diragukan kehalalannya 

b. harganya murah 

c. kandungan gizinya bagus 

d. lainnya…………………. 

 

D.10 Apakah yang mendasari anda tidak jadi 

membeli produk pangan yang tidak berlabel 

(BPOM, Halal  MUI, informasi Nilai Gizi, dll) 

? 

a. Karena aturan agama 

b. Tidak percaya mereknya 

c. Tidak percaya pada produsen yang 

membuatnya 

d. Lainnya …. 

 

Modifikasi kuesioner (Rahayu, 2016) , (Sulaeman, 2009), (Oktaviana, 2016) 
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