
DAFTAR KUISIONER KEPADA PELAKU USAHA 

 

Nama Responden : 

Umur   : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan  : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Berapa lama saudara berjualan? 

a. Kurang dari 1 tahun  b. 1-2 tahun   c. Lebih dari 2 tahun 

2. Makanan apa yang saudara jual? 

a. Makanan ringan     b. Makanan berat  c. ....................   

3. Apakah saudara membuat sendiri makanan yang saudara jual? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak  

4. Apabila saudara membuat sendiri makanan yang saudara jual pewarna apa yang anda 

gunakan? 

a. Pewarna alami   b. Pewarna buatan  

5. Mengapa saudara menggunakan pewarna tersebut? 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

6. Apakah saudara mengetahui tentang pewarna tekstil Rhodamin B? 

a. Ya    b. Sebagian   c. Tidak 

7. Apakah saudara mengetahui tentang makanan yang mengandung pewarna tekstil 

Rhodhamin B? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 



8. Apakah saudara mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna tekstil 

Rhodamin B? 

a. Ya    b. Sebagian   c. Tidak 

9. Apakah saudara mengetahui perbedaan makanan yang mengandung pewarna tekstil 

Rhodamin B dengan makanan yang layak konsumsi sesuai ketentuan pemerintah? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 

10. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan konsumen? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 

11. Apakah saudara mengetahui tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR KUISIONER KEPADA KONSUMEN 

 

Nama Responden : 

Umur   : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan  : 

Jenis Kelamin  : 

Alamat   : 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Apakah saudara pernah membeli makanan di pasar? 

a. Sering    b. Kadang-kadang  c. Tidak Pernah 

2. Berapa kali saudara membeli makanan di pasar dalam rentang waktu 1 minggu? 

a. 1-2 kali   b. Lebih dari 2 kali  c. .......... 

3. Apakah saudara mengetahui tentang pewarna tekstil Rhodamin B? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 

4. Apakah saudara mengetahui tentang makanan yang mengandung pewarna tekstil 

Rhodhamin B? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 

5. Apakah saudara mengetahui ciri-ciri makanan yang mengandung pewarna tekstil 

Rhodamin B? 

a. Ya    b. Sebagian   c. Tidak 

6. Apakah saudara mengetahui perbedaan makanan yang mengandung pewarna tekstil 

Rhodamin B dengan makanan yang layak konsumsi sesuai ketentuan pemerintah? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 

 



7. Apakah saudara pernah mengalami keluhan seperti sakit pencernaan, radang, atau infeksi 

setelah saudara mengkonsumsi makanan yang saudara beli di pasar? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 

8. Jika saudara mengalami keluhan seperti di atas apa yang saudara lakukan? 

a. Melaporkan ke dinas terkait b. Diam saja   c. ......................... 

9. Apakah saudara mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 

10. Apakah saudara mengetahui tentang hak-hak konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 

11. Apakah saudara mengetahui tentang kewajiban konsumen dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen? 

a. Ya     b. Sebagian    c. Tidak 

12. Jika anda mengetahui penjual dengan makanan yang mengandung pewarna tekstil 

Rhodamin B apa yang anda lakukan? 

a. Melaporkan ke dinas terkait b.  Diam saja 


