
DAFTAR PERTANYAAN RESPONDEN 

Daftar pertanyaan ini disusun untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat 

kelulusan dari Universitas Lampung 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Jawablah pertanyaan ini dengan sejujurnya. 

2. Pilihlah jawaban yang Anda anggap benar. 

3. Perhatikan jangan sampai ada pertanyaan yang terlewatkan agar data dapat 

sepenuhnya diolah. 

4. Kerahasiaan pendapat dan penilaian serta identitas yang diberikan akan terjamin. 

5. Cara pengisian:  

 Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar dan isilah titik-titik 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama Lengkap : ………………………………………………………... 

Apa gender anda : a. laki-laki b.  perempuan 

Berapa usia Anda : ........... tahun 

Apa pendidikan terakhir Anda? 

a. Diploma/Sarjana 

b. Tamat SMA/Sederajat 

c. Tamat SMP/Sederajat 

d. Tamat SD/Sederajat 

e. Lainnya (sebutkan) .................................................................................................... 

A. Evaluasi Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Program Bantuan Konversi Minyak 

Tanah Sesuai dengan Ketentuan 

1. Apa pekerjaan Anda saat ini? 

a. PNS 

b. Karyawan Swasta 

c. Wiraswasta/Pedagang 

d. Ibu rumah tangga 

e. Tani 

f. Lainnya (sebutkan) .................................................................................................... 

2. Bahan bakar rumah tangga apa yang anda gunakan saat ini 

a. LPG 3 kg 

b. LPG 12 kg 

c. Minyak tanah 

d. LPG 3 kg dan minyak tanah 

e. Lainnya (sebutkan) .................................................................................................... 

3. Sebelum konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg, bahan bakar rumah tangga apa 

yang anda gunakan? 

a. Minyak tanah 

b. LPG 12 kg 

c. Lainnya (sebutkan) ....................................................................................................  

4. Berapa pendapatan rata-rata Anda dalam sebulan? 

a. < Rp 1.000.000,- 

b. Rp 1.000.000,- s.d. Rp 1.500.000,- 

c. > Rp 1.500.000,- s.d. Rp 2.000.000,- 

d. > Rp 2.000.000,- 

5. Apakah pada saat pendataan masyarakat yang menerima paket konversi, anda diminta 

menunjukkan KTP dan KK atau surat kekerangan lainnya? 

a. ya   b. tidak 



apa saja yg diminta…………………………………………………………………… 

B. Evaluasi pelaksanaan konversi minyak tanah ke gas LPG 

 Aspek Sosialisasi Pelaksanaan Pembagian Bantuan Paket Konversi 3 kg Perdana 

1. *) Apakah pihak kelurahan mensosialisasikan kepada anda tentang program konversi 

minyak tanah ke gas LPG 3 kg? 

a. sangat mensosialisaikan   d.  kurang 

b. mensosialisasikan    e.  tidak mensosialisakian 

c. cukup 

2. *) Apakah menurut anda pemerintah telah mensosialisasikan dengan baik program 

konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg kepada masyarakat? 

a. sangat baik     d.  kurang baik 

b. baik     e.  tidak baik 

c. cukup 

3. *) Apakah aparat pemerintah/kelurahan mesosialisasikan cara pemasangan paket 

konversi kepada masyarakat? 

a. sangat mensosialisaikan   d.  kurang 

b. mensosialisasikan    e.  tidak mensosialisakian 

c. cukup 

4. *) Apakah aparat pemerintah/kelurahan mensosialisaikan cara penggunaan paket 

konversi kepada masyarakat? 

a. sangat mensosialisaikan   d.  kurang 

b. mensosialisasikan    e.  tidak mensosialisakian 

c. cukup 

5. *) Apakah anda tahu sarat-sarat masyarakat yang berhak menerima paket konversi? 

a. sangat tahu     d.  kurang tahu 

b. tahu     e.  tidak tahu 

c. cukup 

 Aspek Ketepatan Sasaran Penerima Paket Sesuai Aturan Menurut responden 

6. *) Apakah menurut anda pihak keluraha sudah baik dalam mendata warga/kepala 

keluarga (KK) yang berhak menerima program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 

kg? 

a. Sangat baik   d.  kurang baik 

b. baik    e.  tidak baik 

c. cukup 

7. *) Apakah pelaknanaan setiap satu kepala keluarga (KK) menerima satu set paket 

konversi sudah baik menurut anda? 

a. Sangat baik   d.  kurang baik 

b. baik    e.  tidak baik 

c. cukup 

8. *) Apakah menurut anda jumlah pembagian satu set paket konversi pada satu KK 

sudah tepat? 

a. Sangat tepat   d.  kurang tepat 

b. tepat    e.  tidak tepat 

c. cukup 

 Aspek Tanggapan masyarakat terhadap paket konversi yang di bagikan 

9. *) Apakah anda puas dengan kompor satu tungku yang dibagikan? 

a. Sangat puas   d.  kurang puas 

b. puas    e.  sangat tidak puas 

c. cukup 

alasan…………………………………………………………………………………… 



10. *) Apakah anda puas dengan selang yang dibagikan? 

a. Sangat puas   d.  kurang puas 

b. puas    e.  sangat tidak puas 

c. cukup 

alasan…………………………………………………………………………………… 

11. *) Apakah anda puas dengan regulator yang dibagikan? 

a. Sangat puas   d.  kurang puas 

b. puas    e.  sangat tidak puas 

c. cukup 

alasan…………………………………………………………………………………… 

12. *) Apakah anda puas dengan tabung LPG 3 kg perdana yang dibagikan? 

a. Sangat puas   d.  kurang puas 

b. puas    e.  sangat tidak puas 

c. cukup 

alasan…………………………………………………………………………………… 

13. Dari kompor, selang, regulator yang dibagikan, mana yang masih anda gunkan? (coret 

yang tidak anda gunakan lagi) 

alasan anda mengganti…..……………………………………………………………… 

…………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

C. Faktor-faktor dominan  yang dapat mendorong atau menghambat masyarakat 

mengalihkan konsumsi bahan bakar rumah tangga ke gas LPG tabung 3 kilogram 

di Kelurahan Kelapa Tiga (dilihat dari faktor eksternal) 

 Aspek kemudahan/kesulitan memperoleh LPG tabung 3 kg 

1. *) Apakah memperoleh LPG 3 kg lebih mudah dari minyak tanah? 

a. sangat mudah  d.  agak sulit 

b. lebih mudah  e.  sulit 

c. sama saja 

2. *) Apakah memperoleh LPG 3 kg lebih mudah dari LPG 12 kg? 

a. sangat mudah  d.  agak sulit 

b. lebih mudah  e.  sulit 

c. sama saja 

3. *) Ada berapa jumlah warung yang menjual LPG 3 kg di daerah anda?.......... warung 

a. sangat banyak   d.  agak jarang 

b. banyak    e.  jarang 

c. sedang 

4. *) Berapa jarak warung yang menjual LPG 3 kg terdekat dengan rumah anda?.......... 

meter 

a. sangat dekat   d.  agak jauh 

b. dekat    e.  jauh 

c. sedang 

 Aspek harga LPG 3 kg 

5. *) Apakah harga LPG 3 kg tersebut dapat anda jangkau? 

a. sangat terjangkau   d.  agak sulit 

b. terjangkau    e.  tidak terjangkau 

c. lumayan 

 

 

 



6. *) Apakah harga LPG 3 kg menurut anda lebih menghemat pengeluaran anda dari 

minyak tanah? 

a. sangat setuju   d.  kurang setuju 

b. setuju    e.  tidak setuju 

c. netral 

7. *) Apakah harga LPG 3 kg menurut anda lebih menghemat pengeluaran anda dari 

LPG 12 kg? 

a. sangat setuju   d.  kurang setuju 

b. setuju    e.  tidak setuju 

c. netral 

 Aspek Kemudahan/ Kesulitan Penggunaan Paket Konversi LPG 3 kg 

diakibatkan sosialisasi penggunaan paket konversi 

8. *) Apakah anda mengerti cara pemasangan komopen kompor gas LPG? 

a. sangat mengeti   d.  kurang mengerti 

b. mengerti    e.  tidak mengerti 

c. cukup mengerti 

9. *) Apakah anda mengerti cara menggunakan kompor gas LPG? 

a. sangat mengeti   d.  kurang mengerti 

b. mengerti    e.  tidak mengerti 

c. cukup mengerti 

10. *) Apakah menggunakan LPG lebih mudah dari minyak tanah dalam memasak? 

a. sangat setuju   d.  kurang setuju 

b. setuju    e.  tidak setuju 

c. sama saja 

11. *) Apakah menggunakan LPG lebih evisien dari minyak tanah dalam memasak? 

a.  sangat setuju   d.  kurang setuju 

b. setuju    e.  tidak setuju 

c. sama saja 

12. *) Apakah menggunakan LPG lebih aman dari minyak tanah dalam memasak? 

a. sangat setuju   d.  kurang setuju 

b. setuju    e.  tidak setuju 

c. sama saja 

13. *) Apakah menggunakan LPG lebih bersih dari minyak tanah dalam memasak? 

a. sangat setuju   d.  kurang setuju 

b. setuju    e.  tidak setuju 

c. sama saja 

 

D. Faktor-faktor penghambat masyarakat mengalihkan konsumsi minyak tanah ke gas 

LPG tabung 3 kilogram di Kelurahan Kelapa Tiga (faktor internal) 

1. Ada berapa jumlah warung yang menjual minyak tanah di daerah anda………warung 

2. Berapa jarak warung yang menjual minyak tanah terdekat di daerah anda……..meter 

3. Setelah pelaksanaan program konversi, berapa lama waktu anda untuk mengalihkan 

ke LPG 3 kg ? 

a.  langsung  b……………………. bulan 

alasan…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Jika sekarang anda masih menggunakan minyak tanah, kayu bakar, atau minyak tanah 

dan gas LPG 3 kg, apa alasan utama anda tidak mengalihkan ke gas LPG tabung 3 

kg? (sebutkan 5 alasan utama dari yang paling dominan) 

a. ……………………………………………………………………………………… 



b. ……………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………… 

e. ……………………………………………………………………………………… 

5. Jika sekarang anda masih menggunakan minyak tanah, satu set paket konversi yang 

anda peroleh anda apakan? 

a. Di simpan 

b. Di jual 

c. Di berikan ke orang lain 

d. Alasan lain.................................................................................................................. 

Jika di julal dengan harga  

kompor Rp. .......................... 

Selang & Regulator Rp. .......................... 

tabung Rp. .......................... 

 

E. Evaluasi hasil konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg terhadap masyarakat 

Kelurahan Kelapa Tiga 

 Perbandingan penggunaan gas LPG dengan minyak tanah (jawab bahan bakar 

yang pernah anda gunakan saja) 

1. Berapa harga LPG 3 kg saat ini? Rp………………. 

2. Berapa harga LPG 12 kg saat ini? Rp………………. 

3. Berapa harga minyak tanah 1 liter saat ini? Rp………………. 

4. Pada saat menggunakan minyak tanah, 1 liter minyak tanah bertahan selama ………. 

hari 

5. Pada saat menggunakan LPG 3 kg, 1 tabung dapat bertahan selama………. hari 

6. Pada saat menggunaka LPG 12 kg, 1 tabung dapat bertahan selama?.......... minggu 

7. Jumlah orang dalam 1 kelurga  (KK) anda sebanyak?........................ orang 

8. Bahan bakar rumah tangga yang anda gunakan, di gunakan untuk memasak apa saja? 

a. Hanya masak lauk/pauk 

b. Lauk/pauk, dan air 

c. Lauk/pauk, dan nasi 

d. nasi & air saja 

e. Lauk/pauk, air dan nasi 

f. Lauk/pauk, air, nasi dan lain2……………………………………………………… 


