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Lampiran 1. Daftar Informan  

 

No. Informan 
Jenis 

Kelamin 

Usia 

(Tahun) 

Alamat 
Keterangan 

1. KM P 22 Abdesir Mahasiswa 

2. AA p 23 Suka Maju Mahasiswa 

3. IS L 20 Jl Mairo No. 26 Mahasiswa 

4. NW P 22 Tidung  Mahasiswa 

5. FA P 21 Jln.Pampang 4 Mahasiswa 

6. EE P 19 
Btn Je'ne Tallasa 

Pallangga Gowa 

Mahasiswa 

7. MA L 20 Tidung  Mahasiswa 

8. NM P 20 Hertasning  Mahasiswa 

9. MZ L 22 Emmy Saelan Mahasiswa 

10. KN P 32 Jl. Borong Raya 
Staff minimarket 

AM 

11. ZK L      23 Batua Raya 6 
Asisten minimarket 

AM 

12. NV P 19 Abdesir  
Kasir minimarket 

AM 

13. ID P 21 Gowa Kru minimarket AM 

14. HR P 22 Benteng Sombaopu 
Kasir minimarket 

AM 

15. AD P 20  Suka Maju Kru minimarket AM 

16. AT P 19 Jln. Kelapa Tiga Kru minimarket AM 

17. EW P 21 BTP blok H 
Kasir minimarket 

AD 

18. FN L 19 Hertasning 
Pramuniaga 

minimarket AD 

19. SL  L 21 Hertasning no.9 
Pramuniaga 

minimarket AD 

20. AM L 21 Dg. Tata 
Kasir minimarket 

CK 

21. RW L 23 Dg.Ngoyo 
Kasir minimarket 

CK 

22. HD L 29 Suka Maju Staff minimarket CK 
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Lampiran 2.  Matriks Jawaban Informan  

JAWABAN PETUGAS MINIMARKET  

NO 
PERTANYAAN 

PENGETAHUAN 
INFORMAN JAWABAN REDUKSI KESIMPULAN 

1.  

Apakah Anda sudah 

mengetahui bahwa 

penerapan kantong 

plastik ini mempunyai 

surat edaran SE- 

06/PSLB3-PS/2015 

yang resmi 

dikeluarkan oleh 

Kementerian 

Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan? 

AD (AM) 

Belum pernah mendengarkan 

bahwa penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan SE 

KLHK 

Informan belum 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

Sebagian besar petugas 

minimarket telah 

mengetahui bahwa 

penerapan kantong 

plastik berbayar resmi 

dikeluarkan oleh 

KLHK 
NV (AM) 

Saya tidak tahu kalau ada surat 

edaran dari KLHK tentang 

kantong plastik berbayar ini 

saya cuman tau dari pemerintah 

tapi tidak tahu pemerintahan 

bagian apa 

Informan belum 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

ZK (AM) 

Iya saya sudah tahu kalau ada 

surat edaran dari KLHK tentang 

kantong plastik berbayar 

Informan sudah 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

ID (AM) 

saya tidak tau kalua ada SE dari 

KLHK tentang penerapan 

kantong plastik berbayar 

Informan belum 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

AT (AM) 
Iye saya tahu kalau program ini 

mempunyai SE dari KLHK 

Informan sudah 

mengetahui penerapan ini 
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tentang penerapan kantong 

plastik berbayar 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

HR (AM) 

Saya belum tahu jika program 

ini mempunyai SE dari KLHK. 

Tujuan yang saya tahu untuk 

mengurangi sampah kantong 

plastik 

Informan belum 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

KN (AM) 

Tidak ku tauki kalau program ini 

mempunyai SE dari KLHK 

Informan belum 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

FN 

(AD) 

 

Iya saya tahu kalau ada surat 

edaran dari KLHK tentang 

kantong plastik berbayar, Saya 

pernah lihat berita di media 

social tentang hal ini.  

Informan sudah 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

SL 

(AD) 

 

Iye sudah tahu kalau program 

ini dikeluarkan dari KLHK saya 

pernah lihat beritanya yang 

sampah plastik semakin tinggi.  

Informan sudah 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

EW 

(AD) 

 

Iya, sudah tahu dari media itu 

hari saya lihat kalau akan ada 

penerapan kantong plastik 

berbayar dari KLHK 

Informan sudah 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 
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RW 

(CK) 

Belum pernah dengar karena 

kita itu langsung dari atasan 

toko yang kasih tau bilang 

sekarang kantong plastik nya 

berbayar. 

Informan belum 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

AM 

(CK) 

Iya sudah tahu kalau ini sudah 

resmi dari pemerintah. 

Informan sudah 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

HD 

(CK) 

Iya saya sudah tahu tentang itu, 

saya pernah baca informasi 

tersebut di media social.  

Informan sudah 

mengetahui penerapan ini 

dikeluarkan berdasarkan 

SE KLHK 

2. 

Menurut Anda apakah 

tujuan pemerintah 

menerapkan kantong 

plastik berbayar? 

Jelaskan! 

AD (AM) 

Tujuan pemerintah mengadakan 

program ini untuk mengurangi 

sampah/limbah plastik. 

Informan mengatakan 

tujuan mengadakan 

program ini untuk 

mengurangi 

sampah/limbah plastik. 

Semua  Informan 

berpendapat bahwa 

tujuan dari penerapan 

kantong plastik 

berbayar untuk 

mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik, mengurangi 

limbah plastik di 

Indonesia NV (AM) 

Tujuan pemerintah melakukan 

penerapan kantong plastik 

berbayar jelas untuk 

mengurangi penggunaan 

kantong plastik  

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

untuk mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 
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ZK (AM) 

Tujuan yang saya tahu sebagian 

besarnya dek untuk mengurangi 

limbah kantong plastik, karena 

kita taumi sekarang itu toh 

kayak dipantai banyak skali itu 

sampah berkeliaran utamanya 

plastik, apalagi itu plastik dek 

susah skali untuk di hancurkan 

ituji yang saya tau. makanya ada 

penerapan kantong plastik 

berbayar. 

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

untuk mengurangi limbah 

kantong plastik, karena 

sekarang dipantai sangat 

banyak sampah 

berkeliaran terutamanya 

plastik dan plastik sangat 

susah untuk di hancurkan 

atau terurai. 

ID (AM) 

Tujuan yang saya tahu untuk 

mengurangi minat masyarakat 

untu memakai kantong plastik. 

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

untuk mengurangi minat 

masyarakat untu memakai 

kantong plastik 

AT (AM) 

Tujuan yang saya tahu untuk 

mengurangi sampah kantong 

plastik. 

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

untuk mengurangi sampah 

kantong plastik. 
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HR (AM) 

Tujuan yang saya tahu untuk 

mengurangi limbah plastik yang 

ada di Indonesia 

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

untuk mengurangi limbah 

plastik yang ada di 

Indonesia 

KN (AM) 

Tujuan yang saya tahu untuk 

mengurangi sampah plastik toh. 

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

untuk mengurangi sampah 

plastik  

FN 

(AD) 

 

Tujuan pemerintah salah 

satunya itu pengurangan 

penggunaan kantong plastik kan 

kantong plastik itukan sulit 

terurai kan ya.   

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

untuk pengurangan 

penggunaan kantong 

plastik, karena kantong 

plastik itukan sulit terurai 

SL 

(AD) 

 

Tujuannya itu yang saya tahu 

untuk Go Green agar bumi kita 

semua bebas dari pemanasan 

global dengan harapan 

mengurangi penggunaan 

kantong plastik  bisa membantu 

lingkungan kita makin lebih baik  

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

untuk Go Green agar 

bumi kita semua bebas 

dari pemanasan global 
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dengan harapan 

mengurangi penggunaan 

kantong plastik  bisa 

membantu lingkungan 

kita makin lebih baik 

EW 

(AD) 

 

Tujuannya supaya masyarakat 

mengurangi pemakaian kantong 

plastik saat belanja 

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

agar masyarakat 

mengurangi pemakaian 

kantong plastik saat 

belanja 

RW 

(CK) 

Tujuan pemerintah mengadakan 

program ini untuk mengurangi 

penggunaan kantong plastik 

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

untuk mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 

AM 

(CK) 

Tujuan pemerintah yaitu agar 

masyarakat tidak terlalu sering 

menggunakan kantong plastik 

pada saat belanja  

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

agar masyarakat tidak 

menggunakan kantong 

plastik terus pada saat 
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belanja 

HD 

(CK) 

Tujuannya supaya berkurang mi 

penggunaan kantong plastik di 

Indonesia 

Informan mengatakan 

tujuan pemerintah 

melakukan penerapan 

kantong plastik berbayar 

agar penggunaan kantong 

plastik di Indonesia 

berkurang 

3. 

 

 

Menurut Anda apakah 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik 

bagi lingkungan? 

Jelaskan! 

 

AD (AM) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan karena 

sulit terurai toh, contohnya 

otomatis di got bisa mampet dan 

mengakibatkan banjir 

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan sulit terurai, 

contohnya got bisa 

tersumbat dan 

mengakibatkan banjir 

Pendapat informan 

mengatakan dampak 

negatif dari 

penggunaan kantong 

plastik untuk 

lingkungan merusak 

ekosistem laut, 

merusak lingkungan, 

tumpukan sampah 

plastik di saluran bisa 

mengakibatkan banjir. 
NV (AM) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan 

dampaknya iya, paling anu toh 

kayak banjir, dimana disini mi 

sampah-sampah plastik yang 

makin banyak dan sangat lama 

untuk terurai jadi menghambat 

saluran air 

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan yaitu banjir 

karena sampah yang 

menumpuk dan 

menghambat saluran air 
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ZK (AM) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan yah 

begitu mi dek, misalnya 

sekarang dek sering jaki lihat 

ditv dek banyak itu sekarang 

berita-berita banyak ikan yang 

makan kantong plastik toh nah 

itumi contohnya mi merusak 

ekosistem laut.  

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan yaitu merusak 

ekosistem laut, contohnya 

berita yang saat ini 

hewan-hewan laut banyak 

memakan plastik-plastik. 

ID (AM) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan plastik 

inikan lama terurai itu yang bisa 

mencemari lingkungan.  

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan yaitu 

mencemari lingkungan 

dan plastik ini lama 

terurai.  

AT (AM) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan susah 

untuk terurai dan sangat 

berdampak pada pencemaran 

lingkungan contoh nyata biasa 

terjadi banjir toh  

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan yaitu susah 

untuk terurai dan sangat 

berdampak pada 

pencemaran lingkungan 

contohnya banjir.  
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HR (AM) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan itu 

jumlah limbah plastik yang 

makin banyak dan ketika 

tergenang di air bisa 

menyebabkan banjir 

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan jumlah limbah 

plastik yang makin  tinggi 

ketika tergenang di air 

bisa menyebabkan banjir 

KN (AM) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan ku tau 

sempintasji kan itu plastik susah 

terurai mencemari lingkungan 

yang dimana ketika musim hujan 

pengaliran air di got itu bisa 

terhambat ketika menumpuk dan 

mengakibatkan banjir 

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan susah terurai 

mencemari lingkungan 

saat musim hujan 

pengaliran air di got bisa 

terhambat ketika 

menumpuk dan 

mengakibatkan banjir 

FN 

(AD) 

 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan 

dampaknya seperti banjir dan 

mencemari lingkungan juga  

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan dampaknya 

seperti banjir dan 

mencemari lingkungan 

SL 

(AD) 

 

Setau ku dampaknya untuk 

lingkungan salah satunya banjir, 

yang dimana sampah-sampah 

yang sulit terurai mengakibatkan 

tersumbat nya aliran air.  

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan salah satunya 

banjir, yang dimana 
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sampah-sampah yang sulit 

terurai mengakibatkan 

tersumbat nya aliran air. 

EW 

(AD) 

 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan yaitu 

pencemaran lingkungan bisa 

jadi banjir dimana-mana ketika 

sampah plastik yang lama 

terurai ini menumpuk.  

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan yaitu 

pencemaran lingkungan 

bisa jadi banjir dimana-

mana ketika sampah 

plastik yang lama terurai 

ini menumpuk. 

RW 

(CK) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan 

semakin banyak sampah plastik 

yang maka akan merusak 

lingkungan 

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan yaitu 

lingkungan semakin 

banyak sampah plastik 

yang maka akan merusak 

lingkungan 

AM 

(CK) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan 

semakin banyak sampah plastik 

maka hal ini yang membuat 

saluran air macet dan terjadilah 

banjir  

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan yaitu 

menghalangi saluran air 

hingga terjadi banjir 
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HD 

(CK) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk lingkungan itu 

tanah jadi nda subur dan 

apalagi inikan plastik sangat 

susah hancur 

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

lingkungan yaitu tanah 

menjadi kurang subur dan 

plastik lama terurai 

4. 

 

 

 

 

Menurut Anda apakah 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik 

bagi kesehatan? 

Jelaskan! 

 

AD (AM) 

Dampak penggunaan kantong 

plastik untuk kesehatan cukup 

berbahaya terutama kalau 

dibakar ki itu kantong plastik 

asapnya kemana-mana yang 

tidak sehat untuk kita.  

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan yaitu ketika di 

bakar asapnya akan 

menyebar dan itu tidak 

sehat untuk tubuh kita 

Sebagian besar 

informan mengatakan 

bahwa dampak 

negative penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan yakni ketika 

kantong plastik tersebut 

dibakar maka asap dari 

sampah tersebut bahaya 

bagi kesehatan jika 

sampai terhirup dan 

menurut mereka bahwa 

kantong plastik yang 

lama digunakan untuk 

makanan juga tidak 

baik untuk kesehatan.  

NV (AM) 

Menurut ku kalau dampak 

penggunaan kantong plastik 

untuk kesehatan itu apa di, 

kurang baik untuk makanan 

kalau terlalu lama terpapar 

kantong plastik   

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan yaitu kurang 

baik untuk makanan kalau 

terlalu lama terpapar 

kantong plastik   

ZK (AM) 

Dampak yang terjadi dalam segi 

kesehatan kantong plastik kalau 

dibakar berbahaya untuk 

kesehatan kalau asapnya sampe 

terhirup.  

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan yaitu kantong 

plastik yang terbakar 

asapnya berbahaya untuk 

kesehatan.  
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ID (AM) 

Dampak yang terjadi untuk segi 

kesehatan tersendiri saya tidak 

tau. 

Informan mengatakan 

belum mengetahui 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan  

AT (AM) 

Dampak yang terjadi  bagi 

kesehatan itu bahaya ketika 

kantong plastik ini dibakar 

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan yaitu berbahaya 

ketika kantong plastik ini 

dibakar 

HR (AM) 

Dampak kantong plastik untuk 

kesehatan itu mungkin bisa 

berdampak terkena penyakit 

kalau terlalu sering pakai 

kantong plastik untuk 

makanannya 

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan yaitu bisa 

terkena penyakit jika 

terlalu sering 

menggunakan untuk 

makanan 

KN (AM) 

Dampak kantong plastik sendiri 

bagi kesehatan bisa ki terkena 

penyakit kalau terlalu lama ki itu 

makanan dibungkus pakai 

kantong plastik, kurang lebih 

bgitu yang ku tau  tidak tauka 

jelaskani 

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan yaitu bisa  

terkena penyakit kalau 

terlalu lama ki itu 

makanan di bungkus 

pakai kantong plastik 
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FN 

(AD) 

 

untuk dampak bagi 

kesehatannya masih kurang tau 

juga kalau ini” 

Informan mengatakan 

masih kurang mengetahui  

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan 

SL 

(AD) 

 

untuk dampak bagi 

kesehatannya nda ada ku tau ” 

Informan mengatakan  

tidak mengetahui dampak 

negatif dari penggunaan 

plastik bagi kesehatan  

EW 

(AD) 

 

Untuk dampak bagi 

kesehatannya sebenarnya saya 

kurang tau kalau yang ini tapi 

menurut ku juga tidak biak untuk 

kesehatan kalau terlalu lama 

makanan dibungkus dengan 

kantong plastik.  

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan yaitu tidak baik 

untuk makanan jika 

digunakan terlalu lama  

RW 

(CK) 

Untuk dampak bagi 

kesehatannya kurang taumi 

juga, masih belum tau” 

Informan mengatakan 

belum juga mengetahui 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan  

AM 

(CK) 

Untuk dampak bagi 

kesehatannya saya belum tau” 

Informan mengatakan 

belum  mengetahui 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan 
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HD 

(CK) 

Untuk dampak bagi 
kesehatannya mungkin akan 

menimbulkan penyakit ketika 

kantong plastik ini dibakar 

Informan mengatakan 

dampak negatif dari 

penggunaan plastik bagi 

kesehatan yaitu akan 

menimbulkan penyakit 

ketika kantong plastik ini 

dibakar 
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NO 
PERTANYAAN 

SIKAP 
INFORMAN JAWABAN REDUKSI KESIMPULAN 

1. 

 

 

 

Setuju kah Anda 

dengan adanya 

penerapan 

kantong plastik 

berbayar? 

Jelaskan serta 

alasannya!  

 

AD (AM) 

Setujuji sebenarnya karena kalau 

di AM di bali itu sudah tidak 

memakai kantong plastikmi 

disana karena kalau pakai akan 

kena denda ki, jadi orang kalau 

masuk belanja harus bawa tas 

belanja sendiri. 

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket  

Semua informan setuju 

dengan adanya penerapan 

antong plastik di 

minimarket   

NV (AM) 

Setuju iya karena untuk 

lingkungan supaya bebas dari 

banjir juga. 

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   

ZK (AM) 

Kalau saya dek setuju sekali 

karena kenapa dek kalau 

misalnya saya bandingkan dari 

kemarin-kemarin sama sekarang 

yang berbayar nya kantong 

plastik itu banyak konsumen yang 

memilih untuk beli tas belanja 

jadi otomatis dengan berbayar 

nya kantong plastik banyakmi 

masyarakat yang sadar dek. 

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   

ID 

(AM) 

Setutju, karena dengan adanya 

ini program bisai konsumen  

mengalami perubahan dari segi 

yang dulu  seenaknya pakai 

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   
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kantong plastik dibuang 

sembarangan, kalua misalnya 

ada berbayar seperti inikan 

konsumen  berpikir kenapa saya 

harus pakai kantong plastik  

kalau bisa saya bisa pegang 

sendiri atau bawa tas dari rumah 

sendiri 

AT (AM) 

setutjuka, supaya kurang 

konsumen menggunakan kantong 

plastik 

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   

HR (AM) 

setutjuka, karena program ini 

baik selain untuk mengurangi 

limbah dan konsumen blei tas 

belanja untuk dia pakai. Kalau 

untuk harga baiknya lebih mahal 

mi saja supaya kurang 

mentongmi konsumen pakai 

kantong plastik. 

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   

KN (AM) 

setutju, karena program ini baik 

selain untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan, limbah 

plastik jadi menurun.  

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   

 
FN 

(AD) 

Setuju ji karena program ini baik 

tujuannya bukanji hal yang 

merugikan 

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   
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SL 

(AD) 

setuju karena untuk mengurangi 

sampah plastik ya itu tadi untuk 

kemajuan dari tujuannya yaitu go 

green untuk bumi kita.  

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   

 

Sangat setuju, karena hampir 

semua minimarket dan 

supermarket yang menerapkan 

ini, jadi kita juga sebagai petugas 

mendukung program ini untuk 

kondisi bumi lebih baik dan 

mengikuti peraturan yang 

berlaku. 

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   

RW 

(CK) 

Setujuji sebenarnya karena 

dengan adanya ini program bisa 

mi mengurangi penggunaan 

kantong plastik nya toh. 

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   

AM 

(CK) 

setuju karena untuk mengurangi 

sampah plastik toh dan menjaga 

lingkungan 

Informan mengatakan setuju 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik berbayar di 

minimarket   

HD 

(CK) 

Sangat setuju, karena seperti 

yang ditau dimana-mana mi ini 

masalah plastik ya itu tadi sbutuh 

waktu berpuluh-puluh tahun 

untuk terurai nah dengan adanya 

ini program diharapakanmi ada 

penekanan penggunaan. 

Informan mengata katan 

setuju dengan adanya 

penerapan kantong plastik 

berbayar di minimarket   
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2. 

 

 

 

 

Menurut Anda 

apakah dengan 

adanya 

penerapan 

kantong plastik 

berbayar ini bisa 

mengurangi 

penggunaan 

kantong plastik 

di masyarakat / 

konsumen? 

Jelaskan! 

 

 

AD (AM) 

Sejauh inisih kayak menurunji 

karena ditanya dulu konsumen 

mau pakai kantong plastik atau 

tidak, karena dulu sebelum 

berbayar semaunya ji biar 1 

airnya pakai juga kantong 

plastik, sekarang tidakmi sudah 

adami yang menolak pakai 

kantong plastik. 

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

Semua informan 

berpendapat bahwa 

melalui program 

penerapan kantong 

plastik berbayar ini bisa 

mengurangi penggunaan 

kantong plastik di 

Indonesia 

NV (AM) 

Iya mengurangi mi juga 
penggunaan kantong plastik 

dengan simpan belanjaan di 

dalam tas. 

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

ZK (AM) 

Program ini juga sangat 

membantu skali pengurangan 

penggunaan kantong plastik. 

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

ID (AM) 

Bisa mengurangi penggunaannya 

dong, karena hasil dari survey uji 

coba kemarin sudah terbukti dari 

yang sebelumnya gratis hingga 

saat ini berbayar penggunaannya 

itu menurun beberapa persen. 

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

AT (AM) 
Iya dengan adanya program ini 
sangat membantu untuk 

pengurangan kantong plastik. 

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 
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bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

HR (AM) 

Iya dengan adanya program ini 
bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik tapi tergantung 

lagi dari masyarakatnya 

tersendiri karena kalau bukan 

masyarakatnya yang mau 

mengurangi tapi kalau terus-

terusan tetap menggunakan akan 

tidak ada pengurangan. 

Informan mengatakan bahwa 
melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

KN (AM) 

Iya dengan adanya program ini 

bisa mengurangi peggunaan 

kantong plastik. 

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

FN 

(AD) 

Sejauh inisih ada pengaruhnya 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik ini, karna kadang 

ada juga yang orang tidak mau ki 

nakasih keluar uangnya 200 

rupiah jadi bilangmi nda usah 

pakai kantong. 

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

SL 

(AD) 

Menurutku sejauh ini ada ji 

pengurangan dari konsumen 

kebanyakan konsumen sekarang 

menolak menggunakan kantong 

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 
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plastik tapi ada juga yang masih 

tetap mau pakai kantong plastik. 

kantong plastik di Indonesia 

EW 

(AD) 

Dengan adanya ini program 

cukup ada perubahan dari orang 

selalu pakai kantongan sekarang 

adami yang menolak untuk pakai 

kantong plastik.  

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

RW 

(CK) 

Sejauh inisih ada pengaruhnya 

dengan adanya penerapan 

kantong plastik ini, karna kadang 

ada juga yang orang tidak mau ki 

naskasih keluar uangnya 200 

rupiah jadi bilangmi nda usah 

pakai kantong. 

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

AM 

(CK) 

Kalau menurut ku kayak 

menurunji karena ditanya dulu 

konsumen mau pakai kantong 

plastik atau tidak, karena dulu 

sebelum berbayar semaunya ji 

biar 1 airnya pakai juga kantong 

plastik, sekarang tidakmi sudah 

adami yang menolak pakai 

kantong plastik. 

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 

HD 

(CK) 

Dengan adanya ini program 

cukup ada perubahan dari orang 

selalu pakai kantongan sekarang 

adami yang menolak untuk pakai 

kantong plastik.  

Informan mengatakan bahwa 

melalui program penerapan 

kantong plastik berbayar ini 

bisa mengurangi penggunaan 

kantong plastik di Indonesia 
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3 

Setuju kah Anda 

dengan harga 

kantong plastik 

berbayar yang 

telah ditetapkan? 

Jelaskan! 

 

 

AD (AM) 

Dengan harga Rp. 200 kurang 

setuju, murah sih tapi mungkin 

bisa lebih tinggi lagi harganya 

agar konsumen lebih yakin lagi 

untuk membeli tas belanja sendiri 

ke banding dengan membayar 

terus plastik ketika belanja. 

Informan mengatakan kurang 

setuju bahwa harga Rp.200 

sudah murah namun harga 

mungkin baiknya lebih tinggi 

lagi agar konsumen lebih 

yakin lagi untuk beli tas 

belanja sendiri disbanding 

harus bayar kantong plastik 

terus-menerus. 

Sebagian besar informan 

tidak setuju dengan harga 

yang ditetapkan karena 

masih terlalu murah, 

sehingga masyarakat 

yang berbelanja masih 

lebih memilih membeli 

kantong plastik pada saat 

belanja 

 

NV (AM) 

Belum setuju sih, menurut ku sih 

masih kurang mahal ki lebih baik 

lagi kalau harganya dinaikkan. 

Kan kalau makin mahal otomatis 

akan berpikir konsumen untuk 

bayar mahal untuk kantong 

plastik  

Informan mengatakan belum 

setuju, dengan alasan 

harganya masih kurang mahal 

lebih baik lagi jika harganya 

lebih mahal lagi jika mahal 

otomatis akan berpikir 

konsumen untuk bayar mahal 

untuk kantong plastik 

ZK (AM) 

Kurang setuju dengan harga 

yang Rp. 200 karena ini tidak 

mahal sehingga konsumen masih 

lebih memilih memakai kantong 

plastik.  

Informan mengatakan belum 

setuju, dengan alasan 

harganya masih kurang mahal 

lebih baik lagi jika harganya 

lebih mahal lagi. Dengan 

harga yang Rp.200 membuat 

konsumen masih lebih 

memilih memakai kantong 

plastik 
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ID 

(AM) 

Untuk harganya tersendiri masih 

setuju karena harganya masih 

terjangkau. 

Informan mengatakan setuju 

dengan harganya karena 

masih terjangkau 

AT (AM) 

Kalau untuk harga baiknya lebih 

mahal mi saja supaya kurang 

mentongmi konsumen pakai 

kantong plastik. 

Informan mengatakan kalau 

harga yang baik itu mahal 

agar mengurangi penggunaan 

kantong plastik  

HR (AM) 

Kurang setuju kalau harganya 

Rp. 200 ji karena terlalu murah 

coba harganya  Rp. 1000- 

Rp.2000.  agar masyarakat 

kurangi belanja  memakai 

kantong plastik  

Informan mengatakan kurang 

setuju jika harganya Rp.200 

saja, makin mahal bisa 

mengurangi penggunaan 

kantong plastik 

KN (AM) 

Setuju karena Rp. 200 ji juga 

kalau di atasnya itu banyak yang 

komplain dengan harga seperti 

itu.  

Informan mengatakan setuju 

karena menurutnya jika 

harganya diatas lagi banyak 

yang komplain  

FN 

(AD) 

Belum setuju, kalau untuk soal 

harga menurut ku masih kurang 

mahal ki ada mungkin baiknya 

kalau lebih naik lagi harganya 

supaya orang tidak tertarik mi 

pakai kantong plastik setiap 

belanja  

Informan mengatakan kurang 

setuju karena harganya kurang 

mahal, sebaiknya harganya 

lebih tinggi lagi agar tidak ada 

yang tertarik menggunakan 

kantong plastik lagi  
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SL 

(AD) 

Kurang setuju karena dengan 

melihat konsumen yang 

terkadang lebih memilih bayar 

200 rupiah untuk kantong plastik, 

coba harganya nda semurah itu 

pasti konsumen akan berpikir lagi 

untuk tidak sering-sering 

menggunakan kantong plastik.  

Informan mengatakan kurang 

setuju karena terkadang ada 

konsumen yang lebih memilih 

bayar Rp.200 untuk kantong 

plastik nya, jika harganya 

tidak semurah itu pasti 

konsumen tidak akan sesering 

itu membeli kantong plastik 

lagi saat belanja 

EW 

(AD) 

Kurang setuju sih, kalau harga 

itu sangat murah bagi konsumen 

jadi pasti juga mereka lebih pilih 

pakai kantong plastik  

Informan mengatakan harga 

kantong plastik itu terlalu 

murah bagi konsumen  

RW 

(CK) 

Kurang setuju, kalau untuk soal 

harga menurut ku masih kurang 

mahal ki ada mungkin baiknya 

kalau lebih mahal   

Informan mengatakan kurang 

setuju untuk soal harga masih 

kurang mahal ada baiknya 

jika harganya lebih mahal lagi  

AM 

(CK) 

Kurang setuju karena dengan 

harga seperti itu sangat murah 

bagi konsumen jadi toh dia pasti 

tidak peduliji kalau harus beli itu 

kantong plastik saat belanja.  

Informan mengatakan kurang 

setuju karena harganya yang 

masih sangat murah sehingga 

masyarakat tidak ambil 

pusing ketika harus membeli 

kantong plastik saat belanja 

HD 

(CK) 

Tidak setuju, kalau untuk harga 

itu sangat murah bagi konsumen 

jadi pasti juga mereka lebih pilih 

pakai kantong plastik  

Informan mengatakan 

harganya terlalu murah bagi 

konsumen  
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4 

Setuju kah Anda 

jika kantong 

plastik tidak 

disediakan lagi 

di minimarket? 

Jelaskan 

alasannya! 

 

AD (AM) 

Setujuji sebenarnya karena 

dengan tidak disediakan lagi 

jelas akan menurun mi 

penggunaan kantong plastik toh  

Informan setuju  dengan tidak 

disediakan lagi jelas akan 

menurun mi penggunaan 

kantong plastik 

Semua informan 

mengatakan setuju jika 

kantong plastik tidak 

disediakan lagi di 

minimarket dan 

digantikan dengan 

kantong yang ramah 

lingkungan, agar angka 

penggunaan antong 

plastik menurun dan 

lingkungan tidak ter 

cemari 

 

NV (AM) 

Setuju iya karena untuk 

lingkungan supaya bebas dari 

banjir juga.  Iya mengurangi mi 

juga penggunaan kantong plastik 

dengan simpan belanjaan di 

dalam tas. 

Informan setuju  dengan tidak 

disediakan lagi jelas akan 

menuruni penggunaan 

kantong plastik dan bebas dari 

banjir 

ZK (AM) 

Kalau saya dek setuju sekali 

karena kenapa program ini juga 

sangat membantu skali 

pengurangan penggunaan 

kantong plastik. 

Informan mengatakan setuju 

karena dengan program ini 

sangat akan mempengaruhi 

penggunaan kantong plastik  

ID 

(AM) 

Setuju, karena dengan adanya ini 

program bisa konsumen 

mengalami perubahan dari segi 

yang dulu seenaknya pakai 

kantong plastik dibuang 

sembarangan, kalau misalnya 

ada berbayar seperti inikan 

konsumen berpikir kenapa saya 

harus pakai kantong plastik kalau 

bisa saya bisa pegang sendiri 

atau bawa tas dari rumah sendiri. 

Informan mengatakan setuju, 

karena dengan adanya 

program penerapan kantong 

plastik berbayar konsumen 

mengalami perubahan saat 

berbelanja  
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AT (AM) 

setutjuka, supaya kurang 

konsumen menggunakan kantong 

plastik 

Informan mengatakan setuju 

agar konsumen tidak 

menggunakan kantong plastik 

lagi  

HR (AM) 

Setutjuka, karena program ini 

baik selain untuk mengurangi 

limbah dan konsumen beli tas 

belanja untuk dia pakai. Kalau 

untuk harga baiknya lebih mahal 

mi saja supaya kurang 

mentongmi konsumen pakai 

kantong plastik. 

Informan mengatakan setuju 

karena dengan program ini 

sangat akan mempengaruhi 

penggunaan kantong plastik  

KN (AM) 

Setutju, karena program ini baik 

selain untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan, limbah 

plastik jadi menurun. 

Informan mengatakan setuju 

karena dengan program ini 

sangat akan mempengaruhi 

penggunaan kantong plastik , 

pencemaran lingkungan dan 

limbah plastik menurun 

FN 

(AD) 

Untuk ini saya sangat setuju yang 

dimana yang dipakai kantong 

plastik digantikan karton 

belanjaan. 

Informan mengatakan setuju 

karena kantong plastik yang 

sering digunakan diubah 

menjadi karton atau yang 

lebih ramah lingkungan.  

SL 

(AD) 

Iya setuju dimana seharusnya 

kantong plastik diganti dengan 

yang lebih ramah lingkungan.  

Informan mengatakan setuju 

yang seharusnya kantong 

plastik di gantikan dengan 

kantong yang ramah 

lingkungan 
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EW 

(AD) 

Setuju, dengan harapan disini 

kalau tidak ada betul mi 

pengguna kantong plastik bumi ta 

juga jadi sehat dan sampah-

sampah yang lama terurai jadi 

berkurang.  

Informan mengatakan setuju, 

dengan cara seperti ini maka 

sudah tidak ada lagi pengguna 

kantong plastik dan bumi juga 

jadi lebih bersih dan sampah-

sampah yang sulit terurai jadi 

berkurang 

RW 

(CK) 

Untuk ini saya sangat setuju 

disini kantong plastik diganti 

dengan yang lebih ramah 

lingkungan  

Informan mengatakan sangat 

setuju disini kantong plastik 

diganti dengan yang lebih 

ramah lingkungan 

AM 

(CK) 

Setuju, karena dengan tidak 

adanya lagi disediakan mau tidak 

mau konsumen sendirilah yang 

harus siapkan tas belanjaannya. 

Informan mengatakan setuju, 

jika tidak disediakan lagi 

maka konsumen sendirilah 

harus yang siapkan tas belanja 

sendiri ketika ingin belanja 

HD 

(CK) 

Setuju, dengan harapan disini 

kalau tidak ada betul mi 

pengguna kantong plastik bumi ta 

juga jadi sehat dan sampah-

sampah yang lama terurai jadi 

berkurang.  

Informan mengatakan setuju 

karena hal ini diharap agar 

penggunaan kantong plastik 

makin menurun 

5. Apakah pada 

saat berbelanja di 

minimarket 

transaksi 

pembelian 

kantong plastik 

AD (AM) 

Iya harga dari kantong plastik 

tertera di struk dengan alasan 

agar konsumen tau kalau kantong 

plastik tidak gratis, dan biasa 

juga ada konsumen tanyakan 

kenapa kurang kembalian ku nah 

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

konsumen tau kalau kantong 

plastik tidak gratis dan 

terkadang ada konsumen yang 

Semua informan 

mengatakan  harga dari 

kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

konsumen tau kalau 

kantong plastik tidak 
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selalu tercantum 

pada bukti 

pembelian 

(struk)? Jelaskan 

alasannya! 

 

itumi fungsinya di cantumkan di 

struk supaya jelas juga ke 

konsumen. 

menanyakan jumlah 

kembalian dari hasil 

belanjanya 

gratis, sesuai SOP yang 

ada dari kantor, agar 

tidak ada konsumen yang 

komplain dan semua 

harga jelas di struk nya 

NV (AM) 

Iya harga dari kantong plastik 

tertera di struk dengan alasan 

agar konsumen tau kalau kantong 

plastik tidak gratis lagi. 

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

konsumen tau kalau kantong 

plastik tidak gratis 

ZK (AM) 

Iye ada dek dicantumkan 

harganya, sebagian besar itu 

pasti alasannya supaya orang 

berpikiran dengan  berbayar nya 

kantong plastik  biasa ada 

konsumen yang berpikir “ohiya 

jammiki pakai kantong plastik 

mending saya beli tas belanja” 

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

konsumen tau kalau kantong 

plastik tidak gratis dan 

membuat konsumen untuk 

tertarik menggunakan kantong 

belanja yang lebih ramah 

lingkungan 

ID (AM) 

Iya harganya dicantumkan sesuai 

SOP yang ada dan agar 

konsumen tidak komplain 

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

sesuai SOP yang ada dan agar 

konsumen tidak ada yang  

komplain  

AT (AM) 

Iya harganya dicantumkan 

supaya semua konsumen tau 

kalau kantong plastik yang dia 

gunakan itu sudah berbayar. 

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

semua konsumen tahu kalau 
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jika kantong plastik sudah 

berbayar 

HR (AM) 

Iya harganya tercantum karena 

diberitahukan juga kepada 

konsumen kalau plastik yang 

dipakai sudah berbayar. 

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan kalau 

plastik yang dipakai sudah 

berbayar 

KN (AM) 

Iya harganya dicantumkan 

supaya konsumen tidak komplain, 

Karen ajika tidak pasti konsumen 

bertanya “ini uang Rp.200 saya 

kemana?” makanya kita 

cantumkan supaya ada bukti. 

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

konsumen tau kalau kantong 

plastik tidak gratis dan 

terkadang ada konsumen yang 

menanyakan jumlah 

kembalian dari hasil 

belanjanya 

FN 

(AD) 

Iya ada harganya ada di struk 

untuk konsumen tau dan tidak 

komplain kan kalau missal beli 

orang produk kan harganya 

8.900 misalnya kalau ditambah 

kantong plastik kan jadi 9.100 

begitu jadi selisihnya kan 200 

rupiah.   

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

konsumen tau kalau kantong 

plastik tidak gratis dan 

terkadang ada konsumen yang 

menanyakan jumlah 

kembalian dari hasil 

belanjanya 
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SL 

(AD) 

Harganya dicantumkan, karena 

jangan sampai konsumen ada 

yang komplain kalau tidak jelas 

ki semua harga-harganya  

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar tidak 

ada konsumen yang komplain 

dan biar konsumen juga tau 

kalau kantong plastik nya 

berbayar 

EW 

(AD) 

Tercantum ki harganya supaya 

masyarakat tahu kalau sekarang 

kantong plastik sekarang sudah 

berbayar.  

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

semua konsumen tahu kalau 

jika kantong plastik sudah 

berbayar 

RW 

(CK) 

Iya harga dari kantong plastik 

tertera di struk dengan alasan 

agar konsumen tau kalau kantong 

plastik kami disini berbayar Rp. 

200 nanti kalau tidak 

dicantumkan bagaimana 

konsumen tau kalau plastik disini 

berbayar. 

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

semua konsumen tahu kalau 

jika kantong plastik sudah 

berbayar 

AM 

(CK) 

Iya harga dari kantong plastik 

tertera di struk dengan alasan 

agar konsumen tau kalau plastik 

yang diberikan itu tidak gratis 

lagi. 

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

semua konsumen tahu kalau 

jika kantong plastik sudah 

berbayar 
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HD 

(CK) 

Iya harga dari kantong plastik 

tertera di struk dengan alasan 

agar konsumen tau kalau kantong 

plastik sudah berbayar dan agar 

masyarakat tidak komplain. 

Informan mengatakan  harga 

dari kantong plastik tertera di 

struk dengan alasan agar 

semua konsumen tahu kalau 

jika kantong plastik sudah 

berbayar dan konsumen tidak 

komplain  

NO 
PERTANYAAN 

PERILAKU 
INFORMAN JAWABAN REDUKSI KESIMPULAN 
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1. 

 

 

 

Apakah Anda 

sebagai petugas 

minimarket sudah 

mengurangi 

penggunaan 

kantong plastik? 

Jelaskan! 

 

AD (AM) 

Iya saya juga kalau ada belanjaan 

sudah tidak pakai kantong lagi, 

langsung saya masukkan ke dalam 

tas sediri. 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

Semua informan 

mengatakan telah 

mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 

NV (AM) 

Iye berusaha mi juga mengurangi 

penggunaan kantong plastik dengan 

sediakan tas belanja. . 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

ZK (AM) 

Iya mengurangi mi juga penggunaan 

kantong plastik dengan simpan 

belanjaan di dalam tas atau di jok 

motor. 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

ID (AM) 

Iya kalau saya kan sudah beli tas 

belanja yang sudah bisa dipakai 

berkali-kali daripada saya harus 

beli kantong plastik tiap saya 

belanja 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

AT (AM) 

Iya Alhamdulillah mulai maka juga 

mengurangi penggunaan kantong 

plastik dengan simpan belanjaan di 

dalam tas 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

HR (AM) 

Iya saya ikut berpartisipasi karena 

dikantor juga sering disampaikan 

agar mengurangi penggunaan 

kantong plastik. 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

KN (AM) 

Hampir setiap hari saya sudah  tidak 

menggunakan kantong plastik lagi 

kalau belanja paling tidak saya 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 
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masukkan ke kantong baju atau ke 

sadel motor 

plastik   

FN 

(AD) 

Berpartisipasi ka juga dengan 

adanya ini program, saya sudah 

jarang menggunakan kantong plastik 

lebih baik saya pegang kalau hanya 

sedikit ji barang yang beli 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

SL 

(AD) 

Berpartisipasi ka juga dengan 

adanya ini program, saya sudah 

jarang menggunakan kantong plastik 

lebih baik saya pegang kalau hanya 

sedikit ji barang yang beli. 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

EW 

(AD) 

Iye semakin kesini juga saya 

berusaha untuk mengontrol 

penggunaan kantong plastik pada 

saat ingin berbelanja. 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

RW 

(CK) 

Sedikit demi sedikit saya sudah  

tidak menggunakan kantong plastik 

lagi kalau belanja paling tidak saya 

masukkan dalam tasku 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

AM 

(CK) 

Saya sudah tidak pakai kantong 

plastik, kan kebanyakan laki-laki itu 

bawa tas ranselji keluar spserti saya 

ku simpan dalam tasmi belanjaan 

ku. 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   



136 

 

HD 

(CK) 

Iya alhamdulillah saya juga 

mengurangi penggunaan kantong 

plastik karena melihat kondisinya 

sekarang darurat sekalimi bagi saya. 

Informan mengatakan  

sudah mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik   

2. 

 

 

Jika ada konsumen 

yang melakukan 

transaksi 

minimarket apakah 

Anda menanyakan 

sebelumnya ingin 

menggunakan 

kantong plastik 

atau tidak? 

Jelaskan! 

 

AD (AM) 

Iya tetap menawarkan mau pakai 

kantong plastik atau tidak dan 

menawarkan tas belanja yang 

disediakan dengan harga Rp. 

5000an. 

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak serta 

menawarkan tas belanja 

yang haranya Rp.5000 

Semua informan 

mengatakan bahwa 

mereka  menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan 

kantong plastik atau 

tidak dan 

memberitahu kepada 

konsumen bahwa 

kantong plastik nya 

sudah tidak gratis, 

terakhir informan 

juga menawarkan 

kepada konsumen 

ingin menggunakan 

tas belanja yang di 

sediakan dengan 

harga Rp. 5000 

NV (AM) 

 Iya tetap ditanyakan dulu mau 
pakai kantong plastik atau tidak 

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak  

ZK (AM) 

Iya tetap ditanyakan dulu mau pakai 

kantong plastik atau tidak karena 

memang itu SOPnya dari kantor dek. 

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak sesuai 

SOP dari kantor 

ID (AM) 

Iya tetap ditanya terlebih dahulu 

karena harus dikasih tau kalau 

kantongnya itu berbayar 

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak  
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AT (AM) 

Iye ditanyaki dulu “bawaki tas 
belanja sendiri bu?” kalau 

konsumen tida bawah ditanyakan 

dulu “jadi mauki pakai kantong 

plastik atau tidak bu” dan di kasih ta 

juga “tapi plastiknya berbayar bu”  

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak  

HR (AM) 

Iye sebelum dipakaikan kantong 

plastik hal yang pertama itu 

ditanyakan dulu ke konsumen tetap 

mau pakai kantong plastik atau 

tidak.  

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak  

KN (AM) 

Iya ditanyakan dulu supaya 

konsumen juga bisa ikut partisipasi 

mengurangi sampah plastik. 

Setidaknya sudah ditanya kalau 

lebih baik bawa tas belanja atau 

sekalian beli tas belanja yang 

disediakan. 

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak dan 

menawarkan tas belanja 

yang disediakan 

FN 

(AD) 

Iya kami pasti menanyakan hal 

tersebut kepada konsumen dan saat 

consume memilih menggunakan 

kantong plastik atau tidak.  

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak  

SL 

(AD) 

Iya ditawarkan dulu, kalau mau 

kantongan kita tanyami kalau 

kantong plastiknya tidak gratis lagi.  

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak dan 
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memberi tahu 

konsumen jika kantong 

plastik sudah tidak 

gratis 

EW 

(AD) 

Tetapkan ditanyakan dulu, apakah 

konsumen mau pakai kantong atau 

tidak.  

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak  

RW 

(CK) 

Iya kami pasti menanyakan hal 

tersebut kepada konsumen mau 

pakai plastik atau tidak dan kita 

juga memberikan informasi bahwa 

kantong plastik nya tidak gratis.  

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak dan  

menginformasikan 

bahwa kantong plastik 

nya tidak gratis 

AM 

(CK) 

Kami tetap harus menanyakan 

kembali ke konsumen apakah beliau 

ingin menggunakan kantong plastik 

atau tidak lagi. 

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak 

HD 

(CK) 

Iya tetap menawarkan mau pakai 

kantong plastik atau tidak dan 

menawarkan tsa belanja yang 

disediakan  

Informan mengatakan 

bahwa dia menawarkan 

terlebih dahulu ingin 

menggunakan kantong 

plastik atau tidak dan 

menawarkan tas belanja 
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3 

 

 

 

 

Setelah adanya 

penerapan kantong 

plsatik berbayar, 

apakah anda juga 

selaku petugas 

minimarket merasa 

teredukasi ? 

 

AD (AM) 

Iya saya merasa teredukasi dengan 
adanya penerapan kantong plastik 

berbayar ini.   

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik  berbayar 

Semua informan 

mengatakan bahwa 

mereka merasa 

teredukasi dengan 

adanya penerapan 

kantong plastik 

berbayar 

NV (AM) 

Iya merasa teredukasiki ka iya dari 
diriku sendiri kalau muatji tasku 

tidak pakai kantong plastik ma.  

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik  berbayar 

ZK (AM) 

Iya saya sangat merasa teredukasiki 

ka dengan adanya program kantong 

plastik berbayar ini. 

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik  berbayar 

ID (AM) 

Iya saya sangat merasa teredukasi 
dengan adanya program ini saya 

ikut menjaga lingkungan untuk 

mengurangi penggunaan kantong 

seperti itu 

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik  berbayar 

AT (AM) 

Iya saya sangat merasa teredukasi 
dengan adanya program ini saya 

ikut mengurangi penggunaan 

kantong plastik untuk kehidupan 

saya sehari-hari.  

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik  berbayar 

HR (AM) 
Iya saya sangat merasa teredukasi 
dengan menggunakan tas belanja.  

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 
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penerapan kantong 

plastik berbayar 

KN (AM) 

Iya ditanyakan dulu supaya bisa 
mengurangi sampah.  Iya saya 

sangat merasa teredukasi dengan 

menggunakan tas belanja.  

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik  berbayar 

FN 

(AD) 
Iya saya merasa teredukasi dengan 
adanya penerapan kantong plastik 

berbayar ini. 

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik  berbayar 

SL 

(AD) 

Iya saya merasa teredukasi sih 

karena jadi terbawakan juga kalau 

ada konsumen yang peduli 

lingkungan yang sudah lagi 

memakai kantong plastik.  

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik  berbayar 

EW 

(AD) 
Iya lumayan merasa teredukasi 
dengan adanya program ini saya 

menjadi sadar menjaga lingkungan 

dari tumpukan sampah itu penting 

apalagi untuk sampah-sampah yang 

sulit terurai.  

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik  berbayar 

RW 

(CK) 

Iya saya merasa teredukasi dengan 
adanya penerapan kantong plastik 

berbayar ini. 

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 
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plastik  berbayar 

AM 

(CK) 

Iya saya merasa dengan adanya 

program ini saya menjadi 

mengurangi penggunaan kantong 

plastik pada saat belanja juga.  

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik  berbayar 

HD 

(CK) 

Sangat merasa teredukasi saya 
sering lebih baik menyimpan barang 

belanjaan di tas daripada harus 

menggunakan kantong plastik.  

Informan mengatakan  

merasa teredukasi 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar 
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JAWABAN MASYARAKAT  

NO PERTANYAAN 

PENGETAHUAN 

INFORMAN JAWABAN REDUKSI KESIMPULAN 

1. Apakah Anda 

mengetahui penerapan 

kantong plastik 

berbayar di 

minimarket? 

MA Iya saya sudah tahu Informan telah 

mengetahui adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket  

Semua informan telah 

mengetahui tentang 

penerapan kantong plastik 

berbayar minimarket   

NM Iya saya sudah mengetahui Informan telah 

mengetahui adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket  

MZ Iya saya mengetahui Informan telah 

mengetahui adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket  

KM Iya saya tahu  Informan telah 

mengetahui adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket  

AA Iye, saya sudah tahu  Informan telah 

mengetahui adanya 

penerapan kantong 
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plastik berbayar di 

minimarket  

IS Iye, saya sudah tahu  Informan telah 

mengetahui adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket  

NW Iye tauma Informan telah 

mengetahui adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket  

FA Sudah tahu Informan telah 

mengetahui adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket  

EE Iya saya mengetahui, saya 

bahkan pernah mendapatkan 

penerapan tersebut di salah 

satu mini market.                          

Informan telah 

mengetahui adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket  

2. 

 

 

Jelaskan apa yang 

kamu ketahui tujuan 

pemerintah melakukan 

penerapan kantong 

plastik berbayar? 

MA Untuk mengurangi 

penggunaan kantong plastik 

pastinya.  

Menurut informan 

tujuan pemerintah 

adakan program 

penerapan kantong 

plastik berbayar yaitu, 

Untuk mengurangi 

Semua informan 

berpendapat bahwa tujuan 

dari penerapan kantong 

plastik berbayar yakni 

untuk mengurangi 

penggunaan kantong 



144 

 

penggunaan kantong 

plastik pastinya 

plastik. 

NM Untuk mengurangi 

pemakaian plastik di 

lingkungan sekitar. 

Menurut informan 

tujuan pemerintah 

adakan program 

penerapan kantong 

plastik berbayar yaitu, 

untuk mengurangi 

pemakaian plastik di 

lingkungan sekitar. 

MZ Agar masyarakat Indonesia 

tidak terlalu banyak memakai 

dalam hal ini kantong plastik 

karena plastik adalah limbah 

yang sangat lama terurai 

butuh beberapa tahun 

Menurut informan 

tujuan pemerintah 

adakan program 

penerapan kantong 

plastik berbayar yaitu, 

agar masyarakat 

Indonesia tidak terlalu 

banyak memakai dalam 

hal ini kantong plastik 

karena plastik adalah 

limbah yang sangat 

lama terurai butuh 

beberapa tahun 

KM Biar gak makin banyak 

sampah plastik, karena 

plastik lama terurai nya atau 

bahkan ada yang tidak 

terurai 

Menurut informan 

tujuan pemerintah 

adakan program 

penerapan kantong 

plastik berbayar yaitu, 
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biar gak makin banyak 

sampah plastik, karena 

plastik lama terurai nya 

atau bahkan ada yang 

tidak terurai 

AA Agar masyarakat dapat 

berperan dalam mengurangi 

limbah plastik.  

Menurut informan 

tujuan pemerintah 

adakan program 

penerapan kantong 

plastik berbayar yaitu, 

agar masyarakat dapat 

berperan dalam 

mengurangi limbah 

plastik.  

IS Agar sampah kantong plastik 

bisa diminimalisir 

penggunaannya.  

Menurut informan 

tujuan pemerintah 

adakan program 

penerapan kantong 

plastik berbayar yaitu, 

agar sampah kantong 

plastik bisa 

diminimalisir 

penggunaannya 

NW Tujuannya pasti untuk 

mencegah bertambahnya 

limbah plastik.  

Menurut informan 

tujuan pemerintah 

adakan program 

penerapan kantong 

plastik berbayar yaitu, 
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untuk mencegah 

bertambahnya limbah 

plastik. 

FA Agar berkurang pemakaian 

kantong plastik 

Menurut informan 

tujuan pemerintah 

adakan program 

penerapan kantong 

plastik berbayar yaitu, 

agar berkurang 

pemakaian kantong 

plastik 

EE Menurut pendapat saya 

sendiri, pemerintah 

melakukan hal tersebut untuk 

lebih kiranya mengurangi 

penggunaan kantong plastik  

Menurut informan 

tujuan pemerintah 

adakan program 

penerapan kantong 

plastik berbayar yaitu, 

Untuk lebih kiranya 

mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik. 

3. 

 

 

Sebutkan dan jelaskan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan? 

MA Tentunya dampaknya akan 

mencemari lingkungan 

ditambah tipikal orang 

Indonesia yang masih sulit 

untuk menjaga kebersihan 

dan buruknya lagi sampah 

plastik salah satu limbah 

yang membutuhkan waktu 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, akan 

mencemari lingkungan 

ditambah tipikal orang 

Indonesia yang masih 

sulit untuk menjaga 

Semua informan 

mengatakan bahwa 

kantong plastik 

mencemari lingkungan, 

contohnya banjir yang 

terjadi akibat tersumbat 

nya saluran air akibat 

penumpukan sampah-
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yang sangat lama untuk 

terurai secara alami.  

kebersihan dan 

buruknya lagi sampah 

plastik salah satu 

limbah yang 

membutuhkan waktu 

yang sangat lama untuk 

terurai secara alami.   

sampah plastik, kesuburan 

tanah menjadi kurang 

bagus.   

NM Membuang sampah di laut. 

dampaknya dapat mencemari 

air laut itu sendiri dan sangat 

berbahaya untuk pelestarian 

hewan-hewan laut 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, 

Membuang sampah di 

laut. dampaknya dapat 

mencemari air laut itu 

sendiri dan sangat 

berbahaya untuk 

pelestarian hewan-

hewan laut 

MZ Dampaknya bagi lingkungan 

salah satunya banjir dimana 

ketika plastik bertumpukan 

dimana-mana dapat 

menyebabkan banjir ketika 

hujan datang 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, 

Menurut informan 

dampak penggunaan 



148 

 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu banjir, 

karena sampah plastik 

plastik yang 

menumpuk.  

KM Dampak kantong plastik ya 

sudah jelas nda baik untuk 

lingkungan karena lama ki 

baru terurai.  

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, sudah 

jelas tidak baik untuk 

lingkungan karena lama 

untuk terurai. 

AA Untuk dampaknya itu ini 

plastik susah terurai nah ini 

mi yang menjadi penyebab 

pencemaran lingkungan. 

contohnya banjir dimana-

mana 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, 

pencemaran lingkungan  

sehingga banjir terjadi  

IS - lingkungan akan tercemar 

- saluran air tersumbat dan 

mengakibatkan banjir 

- tidak menyuburkan tanah 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, 

lingkungan akan 

tercemar, saluran air 
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tersumbat dan 

mengakibatkan banjir 

dan tidak menyuburkan 

tanah 

NW Dampak itu ya pencemaran 

lingkungan merusak 

ekosistem laut dan tanah juga 

tidak subur lagi  

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, 

pencemaran lingkungan 

merusak ekosistem laut 

dan tanah juga tidak 

subur 

FA Dampak plastik terhadap 

lingkungan dapat mencemari 

tanah, laut dan udara  

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, dapat 

mencemari tanah, laut 

dan udara 

EE Kantong plastik akan 

mengganggu jalur air yang 

teresap ke dalam tanah, 

menurunkan kesuburan tanah 

karena plastik juga 

menghalangi sirkulasi udara 

di dalam tanah, Pembuangan 

sampah plastik sembarangan 

di sungai-sungai akan 

mengakibatkan pendangkalan 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

lingkungan yaitu, 

mengganggu saluran 

air, menurunkan 

kesuburan tanah dan 

menyebabkan banjir  
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sungai dan penyumbatan 

aliran sungai yang 

menyebabkan banjir   

4 Sebutkan dan jelaskan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan? 

MA Karena plastik pada 

dasarnya terbuat dari bahan 

kimia dimana bahan ini 

rentan panas, mungkin akan 

berdampak buruk jika kita 

mengemas makanan yang 

panas dengan plastik 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan yaitu, jika 

makanan yang panas di 

bungkus dengan 

kantong plastik itu akan 

berbahaya untuk 

kesehatan  

Sebagian besar informan 

mengatakan bahwa 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan yaitu ketika 

kantong plastik yang telah 

digunakan di bakar bisa 

mengakibatkan kesehatan 

terganggu jika asap dari 

pembakaran kantong 

plastik nya terhirup dan 

penggunaan kantong 

plastik untuk makanan 

juga bisa membuat 

kesehatan terganggu 

NM Dampaknya pada kesehatan 

dapat menimbulkan penyakit 

seperti asma ketika sampah 

plastik yang dibakar dihirup  

nah dimana plastik ini  

mengandung bahan kimia 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan yaitu, 

menimbulkan penyakit 

mengandung bahan 

kimia 

MZ Jadi terganggu pernafasan ta 

kalau misal sampah plastik 

ini di bakar setelah 

penggunaan itu bahaya bagi 

kesehatan  

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan yaitu, 

kantong plastik yang 

dibakar setelah 

digunakan asapnya 

berbahaya bagi 

kesehatan. 



151 

 

KM Kalau untuk dampak 

terhadap kesehatan kurang 

tau sih  

Menurut informan  

tidak mengetahui 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan 

AA Bagi kesehatan di kakaknya 

berbahaya bagi makanan 

yang di bungkus. Masih 

kurang tau juga sih 

bagaiman dampak lainnya 

lagi.  

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan yaitu, 

berbahaya ketika 

kantong plastik ini 

dibakar 

IS Bakteri mudah tersebar 

-Meningkatkan produktifitas 

penyaluran penyakit 

-Makanan yang terpapar 

plastik akan mengurangi gizi 

-Jika dibakar sampah nya, 

asap plastik menyebabkan 

ISPA 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan yaitu, 

meningkatkan 

produktifitas penyaluran 

penyakit, makanan yang 

terpapar plastik akan 

mengurangi gizi dan 

jika dibakar sampah 

nya, asap plastik 

menyebabkan ISPA 

NW Sepengetahuan ku kalau 

untuk kesehatan penggunaan 

kresek untuk makanan dapat 

menyebabkan kanker 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan bisa 
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menyebabkan kanker  

FA Kantong plastik membawa 

dampak buruk bagi kesehatan 

dapat mengakibatkan kanker 

dan pembengkakan hati  

 

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan yaitu, dapat 

mengakibatkan kanker 

dan pembengkakan hati 

EE Kantong plastik membawa 

dampak buruk bagi kesehatan 

yang dimana saya mengambil 

contoh, jika sampah plastik 

yang dibakar tentu saja 

asapnya akan mencemari 

lingkungan di sekitar kita 

yang dimana di dalam asap 

tersebut mengandung zat 

yang apabila di hirup oleh 

seseorang akan menyebabkan 

gangguan pada kesehatan 

kita misalnya pada sistem 

pernapasan.                

Menurut informan 

dampak penggunaan 

kantong plastik untuk 

kesehatan berbahaya 

ketika kantong plastik 

ini dibakar 

5.  

 

 

 

Apakah Anda 

mengetahui harga 

kantong plastik di 

minimarket? 

MA 200 rupiah kalau gak salah.  Informan mengatakan 

mengetahui harga 

kantong plastik di 

minimarket  

Semua informan  

mengetahui harga kantong 

plastik di minimarket 

sebesar Rp.200 

NM Iya tahu, kalau tidak salah 

200rupiah 

Informan mengatakan 

mengetahui harga 

kantong plastik di 
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minimarket   

MZ Iye tauka 200 rupiah per 

kantong plastik  

Informan mengatakan 

mengetahui harga 

kantong plastik di 

minimarket   

KM Iya saya tahu, 200 rupiah 

kalau gak salah.  

Informan mengatakan 

mengetahui harga 

kantong plastik di 

minimarket   

AA Iye tauka 200 rupiah toh? Informan mengatakan 

mengetahui harga 

kantong plastik di 

minimarket   

IS Iye tauka 200 rupiah kalau 

tidak salah 

Informan mengatakan 

mengetahui harga 

kantong plastik di 

minimarket   

NW Tau Rp. 200 kayaknya Informan mengatakan 

mengetahui harga 

kantong plastik di 

minimarket   

FA Rp. 200  setauku Informan mengatakan 

mengetahui harga 

kantong plastik di 

minimarket   

EE Rp. 200 kayaknya Informan mengatakan 

mengetahui harga 

kantong plastik di 
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minimarket   
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NO PERTANYAAN 

SIKAP 

INFORMAN JAWABAN REDUKSI KESIMPULAN  

1. Setuju kah Anda 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket? 

MA Setuju dong alasannya ya 

supaya mengurungi 

penggunaan sampah plastik 

atau mungkin kantongnya  

Informan mengatakan 

setuju dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar dengan 

alasan agar mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 

 

NM Setuju, untuk mengurangi 

sampah, daripada bayar 200 

perak jadinya sampah juga 

alasannya untuk kelestarian 

lingkungan. 

Informan mengatakan 

setuju dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar dengan 

alasan untuk kelestarian 

lingkungan. 

 

MZ Yah setuju sebab di adakan 

nya kantong plastik berbayar 

banyak konsumen yang tidak 

lagi memakai kantong plastik 

di minimarket sebab 

berbayar dan mengurangi mi 

juga toh 

Informan mengatakan 

setuju dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar dengan 

alasan agar mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 

 

KM Setuju tapi kurang mahal sih 

harganya, biar nda ada yang 

pakai kantong plastik lagi. 

Informan mengatakan 

setuju dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar dengan 

alasan agar tidak ada 

lagi yang menggunakan 

 



156 

 

kantong plastik jika 

berbayar 

AA Sangat setuju. Dengan 

adanya plastik berbayar 

maka kita akan berinisiatif 

untuk membawa tas 

belanjaan agar tidak perlu 

membeli kantong plastik lagi 

Informan mengatakan 

setuju dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar dengan 

alasan agar konsumen 

berinisiatif membawa 

tas belanja sendiri 

 

IS Setuju, karena dengan hal 

tersebut  angka 

penggunaannya juga akan 

menurun toh 

Informan mengatakan 

setuju dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar dengan 

alasan agar angka 

penggunaan kantong 

plastik nya menurun 

 

NW Setuju, karena dengan 

adanya program begini 

sedikit kan sadar sendiri 

masyarakat dengan adanya 

penerapan kantong plastik 

berbayar 

Informan mengatakan 

setuju dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar dengan 

alasan agar masyarakat 

mulai sadar dengan 

adanya program ini 

 

FA Iya dengan adanya kantong 

plastik berbayar masyarakat 

akan enggan menggunakan 

kantong plastik lagi bahkan 

akan membawa tas untuk 

Informan mengatakan 

setuju dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar dengan 

alasan agar konsumen 
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mereka pake belanja ini bisa 

mengurangi menggunakan 

kantong plastik 

berinisiatif membawa 

tas belanja sendiri 

EE Setuju, karena itu akan 

mengurangi sampah yang 

ada di indonesia dan seperti 

yang diketahui bahwa 60% 

sampah yang ada di 

indonesia itu berasal dari 

kantong plastik.                     

Informan mengatakan 

setuju dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar dengan 

alasan agar mengurangi 

sampah yang ada di 

indonesia dan seperti 

yang diketahui bahwa 

60% sampah yang ada 

di indonesia itu berasal 

dari kantong plastik.                     

 

2. 

 

 

Menurut Anda apakah 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar ini 

bisa mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik? 

MA Pasti akan mengurangi, tapi 

mungkin penurunannya tidak 

akan  terlalu signifikan 

Informan mengatakan 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar plastik 

akan mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik  

Semua informan 

mengatakan bahwa 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar ini akan 

mengalami penurunan 

angka penggunaan 

kantong plastik NM Kemungkinan iya karena 

sebagian masyarakat 

memperhitungkan pembelian 

plastik di market tersebut 

Informan mengatakan 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar plastik 

akan mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 
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MZ Menurut saya lumayan 

sedikit mengurangi 

pemakaian kantong plastik, 

Karna di minimarket sudah 

di terapkan kantong plastik 

berbayar, berbeda dengan di 

pasar  

Informan mengatakan 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar plastik 

akan mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 

KM Bisa lah, karena sekarang 

saja bisa dibilang mulai 

mengurangi mi 

penggunaannya 

Informan mengatakan 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar plastik 

akan mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 

AA Bisa, dengan membawa 

kantong belanjaan sendiri 

maka otomatis penggunaan 

kantong plastik berkurang 

Informan mengatakan 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar plastik 

akan mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 

IS Bisa karena masyarakat akan 

berpikir dua kali dan akan 

menghemat penggunaan 

kantong plastik 

Informan mengatakan 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar plastik 

akan mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 
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NW Menurut ku mengurangi tapi 

dengan harga yang tinggi 

kalau berbayar tapi masih 

dengan harga rendah masih 

tidak efektif untuk 

menanggulangi pengurangan 

pemakaian plastik 

Informan mengatakan 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar plastik 

akan mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik namun dengan 

harga yang tinggi 

karena jika masih harga 

rendah masih ada saja 

yang menggunakan 

kantong plastik saat 

belanja 

FA Sepertinya untuk mengurangi 

penggunaan kantong plastik 

belum bisa terlaksana dengan 

baik karena masih banyak 

masyarakat yang masih 

menggunakannya 

Informan mengatakan 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar ini 

masih belum bisa 

terlaksana dengan baik 

karena masih banyak 

masyarakat yang 

menggunakan kantong 

plastik  

EE Bisa, saya pernah baca di 

salah satu media juga kalau 

penerapan kantong plastik 

berbayar mampu mengurangi 

sampah secara signifikan 

Informan mengatakan 

dengan adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar plastik 

akan mengurangi 
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turunnya sekitar 25-30% data 

dari KLHK.                      

penggunaan kantong 

plastik sekitar 25-30% 

berdasarkan data dari 

KLHK 

3. 

 

 

Setuju kah Anda jika 

kantong plastik tidak 

disediakan lagi di 

minimarket dan 

mewajibkan 

masyarakat sendiri 

yang membawa tas 

belanjaan? 

MA Setuju dong alasannya ya 

supaya mengurangi 

penggunaan sampah plastik 

atau mungkin kantongnya 

diganti jadi yang lebih ramah 

lingkungan.  

Informan mengatakan 

setuju dengan alasan hal 

ini bisa mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik dan digantikan 

dengan yang ramah 

lingkungan 

 

NM Setuju akan lebih efektif jika 

pihak minimarket 

menyediakan tas belanja non 

plastik dengan harga yg 

terjangkau atau relatif 

murah. 

Informan mengatakan 

setuju dengan alasan hal 

ini bisa mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik dan pihak 

minimarket 

menyediakan kantong 

belanja yang ramah 

lingkungan serta relatif 

murah 

 

MZ Yah setuju dengan 

menerapkan begitu otomatis  

jadi bawa tas sendiri dari 

rumah kalau mau belanja toh  

Informan mengatakan 

setuju dengan alasan hal 

ini masyarakat akan 

bawa sendiri tas 

belanjaannya 

 

KM Nah setuju banget kalau ini, 

karena ya biar masyarakat 

Informan mengatakan 

setuju dengan alasan hal 
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lebih cinta lingkungan ini masyarakat lebih 

cinta lingkungan lagi 

AA Setuju. Karna masyarakat 

belum sepenuhnya sadar 

meskipun masih ada 

beberapa masih belum 

menggunakan tas belanja nah 

kalau adami ini program 

begini mudah-mudan turun 

mi penggunanya 

Informan mengatakan 

setuju dengan alasan hal 

ini bisa mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 

 

IS Setuju dengan tidak 

disediakan lagi akan besar 

skalimi angka penurunan 

penggunaan kantong plastik 

dan jelas itu hal yang positif 

untuk bumi  

Informan mengatakan 

setuju karena ketika 

tidak disediakan lagi 

akan bear kemungkinan 

yang terjadi penurunan 

penggunaan kantong 

plastik dan bumi juga 

jadi lebih baik  

 

NW Setuju, kalau beginikan 

masyarakat mau tidak mau 

harus bawa tas belanja.  

Informan mengatakan 

setuju dengan alasan hal 

ini bisa mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik 

 

FA Setuju iyya agar tidak jadi 

sampah plastik dan tidak 

mencemari lingkungan. 

Informan mengatakan 

setuju dengan alasan 

agar tidak ada sampah 

plastik dan tidak 

mencemari lingkungan  
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EE Setuju, itu akan lebih bagus 

lagi aga masyarakat lebih 

disiplin lagi. 

Informan mengatakan 

setuju dengan alasan hal 

ini masyarakat lebih 

disiplin lagi 

 

4 Menurut Anda apakah 

harga kantong plastik 

yang ditetapkan sudah 

efektif untuk 

mendukung 

pengurangan kantong 

plastik atau belum? 

Jelaskan! Jika ya 

lanjut ke sumber 

informasi! 

MA Belum, karena harga yang 

ditetapkan masih sangat 

murah.  

Menurut informan 

harga kantong plastik 

yang ditetapkan belum 

efektif untuk 

mendukung 

pengurangan kantong 

plastik, karena masih 

harganya masih sangat 

murah  

Semua informan 

mengatakan bahwa harga 

kantong plastik yang 

ditetapkan belum efektif 

untuk mendukung 

pengurangan kantong 

plastik dengan alasan 

harga yang ditetapkan 

masih terlalu murah  

NM Belum efektif sih karena 

harga murah yang ditetapkan 

bikin orang-orang dengan 

mudah beli dan gunakan 

kantong plastik. 

Menurut informan 

harga kantong plastik 

yang ditetapkan belum 

efektif untuk 

mendukung 

pengurangan kantong 

plastik, karena masih 

harganya masih sangat 

murah 

MZ Kalau saya sendiri belum 

karena harganya yang masih 

sangat murah.  

Menurut informan 

harga kantong plastik 

yang ditetapkan belum 

efektif untuk 

mendukung 

pengurangan kantong 
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plastik, karena masih 

harganya masih sangat 

murah 

KM Belumlah, karena masih 

terlalu murah kasihan, masih 

mau mahal lagi sedikit.  

Menurut informan 

harga kantong plastik 

yang ditetapkan belum 

efektif untuk 

mendukung 

pengurangan kantong 

plastik, karena masih 

harganya masih sangat 

murah 

AA Belum, Karna harga nya 

masih dapat di jangkau. 

Sehingga masyarakat tidak 

terlalu mempermasalahkan 

harga tersebut 

Menurut informan 

harga kantong plastik 

yang ditetapkan belum 

efektif untuk 

mendukung 

pengurangan kantong 

plastik, karena masih 

harganya masih sangat 

murah 

IS Belum, Karna harga nya 

masih sangat murah 

Menurut informan 

harga kantong plastik 

yang ditetapkan belum 

efektif untuk 

mendukung 

pengurangan kantong 

plastik, karena masih 
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harganya masih sangat 

murah 

NW Untuk penerapan yang lebih 

efektif harga plastik yang 

dibebankan juga mesti di atas 

rata2, mungkin dari harga 

3000-5000/kantong plastik, 

agar harga beban plastik di 

pertimbangkan tidak sama 

jika hanya 200rupiah. 

Menurut informan 

harga kantong plastik 

yang ditetapkan belum 

efektif untuk 

mendukung 

pengurangan kantong 

plastik, karena masih 

harganya masih sangat 

murah dan baiknya 

diberikan harga yang 

lebih mahal lagi  

FA Belum ini masih murah sekali 

jadi masyarakat akan masih 

menggunakan kantong plastik 

Menurut informan 

harga kantong plastik 

yang ditetapkan belum 

efektif untuk 

mendukung 

pengurangan kantong 

plastik, karena masih 

harganya masih sangat 

murah 

EE Belumpi kalau menurut ku 

karena deh masih murah 

sekali itu  

Menurut informan 

harga kantong plastik 

yang ditetapkan belum 

efektif untuk 

mendukung 

pengurangan kantong 
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plastik, karena masih 

harganya masih sangat 

murah 

5.  

Menurut Anda harga 

yang cocok untuk 

kantong plastik 

berapa? Jelaskan 

alasannya! 

MA Menurut saya harga yang 

cocok untuk kantong plastik 

ini sekitar 30rb-50rb agar 

masyarakat sudah tidak 

memilih lagi menggunakan 

kantong plastik.  

Menurut informan 

harga yang cocok untuk 

kantong plastik 

berbayar sebesar 30rb-

50rb alasannya agar 

masyarakat tidak 

memilih untuk 

menggunakan kantong 

plastik lagi  

Semua informan 

beranggapan bahwa 

harga yang cocok untuk 

kantong plastik yang 

disediakan itu baiknya 

harganya dari beberapa 

pendapat mulai dari 

harga 10rb-200rb dengan 

alasan agar masyarakat 

tidak  lagi memilih untuk 

menggunakan kantong 

plastik  

NM 15rb dengan harga ini 

masyarakat akan berkikir 

untuk beli harga kantong 

plastik setiap belanja.  

Menurut informan 

harga yang cocok untuk 

kantong plastik 

berbayar sebesar 15rb 

alasannya agar 

masyarakat tidak 

memilih untuk 

menggunakan kantong 

plastik lagi 

MZ Kalau ditanyakan soal harga 

yang cocok harusnya 

pemerintah menetapkan 

harga yang tinggi agar 

masyarakat berpikir dua kali 

ketika harus bayar kantong 

plastik tersebut.  

Menurut informan 

harga yang cocok untuk 

kantong plastik 

berbayar harga yang 

tinggi lagi dong dari 

200rp alasannya agar 

masyarakat tidak 
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memilih untuk 

menggunakan kantong 

plastik lagi dan berfikir 

kembali jika ingin 

membayar kantong 

plastik tersebut 

  

KM 20rb atau sekalian 50rb mo 

saja kalau bisa biar nda ada 

mi yang pakai kantong 

plastik kasihan juga plastik 

nya dibuang sembarang juga, 

toh banyak mi ikan’ di laut 

makan plastik  

Menurut informan 

harga yang cocok untuk 

kantong plastik 

berbayar sebesar 20rb-

50rb alasannya agar 

masyarakat tidak  

memilih untuk 

menggunakan kantong 

plastik lagi 

  

AA 50rb, harga ini sangat tidak 

terjangkau. Sehingga 

diharapkan masyarakat 

dapat berfikir kembali untuk 

selalu membawa kantong 

belanjaan 

Menurut informan 

harga yang cocok untuk 

kantong plastik 

berbayar sebesar50rb 

alasannya agar 

masyarakat tidak 

memilih untuk 

menggunakan kantong 

plastik lagi dan 

membawa tas belanjaan 

sendiri  

  
IS 10rb, harga ini sangat tidak 

cukup menurut saya dan 

Menurut informan 

harga yang cocok untuk 
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Insha’Allah bisa menurun 

angka penggunaan kantong 

plastik juga toh 

kantong plastik 

berbayar sebesar 10rb 

alasannya agar 

masyarakat tidak 

memilih untuk 

menggunakan kantong 

plastik lagi 

  

NW 200rb itu lebih efektif lagi 

untuk mengurangi 

penggunaan kantong plastik  

Menurut informan 

harga yang cocok untuk 

kantong plastik 

berbayar sebesar 200rb 

alasannya agar 

masyarakat tidak 

memilih untuk 

menggunakan kantong 

plastik lagi 

  

FA 10rb, agar masyarakat tidak 

mau menggunakan kantong 

plastik dan membawa sendiri 

tas belanja yg ramah 

lingkungan dan bisa dipakai 

lagi setiap belanja 

Menurut informan 

harga yang cocok untuk 

kantong plastik 

berbayar sebesar 10rb 

alasannya agar 

masyarakat tidak 

memilih untuk 

menggunakan kantong 

plastik lagi 

  

EE Harga yang cocok di menurut 

ku takkala kasih mahalmi 

sampe dengan 50rb per 

Menurut informan 

harga yang cocok untuk 

kantong plastik 



168 

 

kantong jadi nanti orang 

akan berpikir skali kalau 

harus beli kantong plastik itu 

setiap belanja 

berbayar sebesar 50rb 

alasannya agar 

masyarakat tidak 

memilih untuk 

menggunakan kantong 

plastik lagi setiap 

belanja 

 

  

 PERTANYAAN 

INFORMASI 

INFORMAN JAWABAN REDUKSI KESIMTPULAN 

 Dari manakah Anda 

mengetahui tentang 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket? 

MA Dari berita di TV dan 

medsos 

Informan mengatakan dia 

mengetahui tentang 

penerapan kantong plastik 

berbayar di minimarket dari 

berita di TV dan Media 

Sosial 

Informan mengatakan 

dia mengetahui tentang 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket dari social 

media, teman informan, 

petugas minimarket  nya 

dan berita di TV  
NM Dari berita pemerintah 

setempat dan minimarket 

yang dikunjungi 

Informan mengatakan dia 

mengetahui tentang 

penerapan kantong plastik 

berbayar di minimarket dari 

berita pemerintah setempat 

dan minimarket yang 

dikunjungi 

MZ Kasir nya yang pertama kali 

kasih tahu kalau sekarang 

Informan mengatakan dia 

mengetahui tentang 
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kantong plastik sudah 

berbayar 

penerapan kantong plastik 

berbayar di minimarket dari 

kasir nya yang pertama kali 

kasih tahu kalau sekarang 

kantong plastik sudah 

berbayar 

 

 
 

KM Taunya kemarin paska 

belanja di indomaret, kasir 

yg kasih tauka kalau 

sekarang kantong plastik nya 

sudah berbayar 

Informan mengatakan dia 

mengetahui tentang 

penerapan kantong plastik 

berbayar di minimarket dari 

petugas nya yang pertama 

kali kasih tahu kalau 

sekarang kantong plastik 

sudah berbayar 

  

AA Social media Informan mengatakan dia 

mengetahui tentang 

penerapan kantong plastik 

berbayar di minimarket dari 

media sosial 

  

IS Dari berita dan orang lain, 

di media cetak, sosial dan 

massa terdapat berbagai 

berita yg membahas hal itu 

dan orang lain di sekitar 

saya, menceritakan hal 

tersebut 

 

Informan mengatakan dia 

mengetahui tentang 

penerapan kantong plastik 

berbayar di minimarket dari 

media cetak, sosial dan 

massa terdapat berbagai 

berita yg membahas hal itu 

dan orang lain di sekitar 

saya, menceritakan hal 
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tersebut 

 

  

NW Pengalaman sehari-hari saat 

berbelanja di swalayan atau 

minimarket   

Informan mengatakan dia 

mengetahui tentang 

penerapan kantong plastik 

berbayar di minimarket dari 

pengalaman sehari-hari saat 

berbelanja di swalayan atau 

minimarket   

  

FA Saya mengetahuinya dari 

teman-teman  

Informan mengatakan dia 

mengetahui tentang 

penerapan kantong plastik 

berbayar di minimarket dari 

teman-teman informan 

  

EE Saya mengetahuinya waktu 

saya berbelanja d salah satu 

mini market.  

Informan mengatakan dia 

mengetahui tentang 

penerapan kantong plastik 

berbayar di minimarket dari 

petugas minimarket  nya 
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NO PERTANYAAN  

PERILAKU \ 

INFORMAN JAWABAN REDUKSI KESIMPULAN  

1. Bagaimana perilaku 

Anda setelah adanya 

penerapan kantong 

plastik berbayar di 

minimarket? Jelaskan! 

MA Sekarang setelah adanya 

penerapan ini kantong plastik 

yang saya gunakan sudah 

sangat kurang walau kadang-

kadang masih pakai juga 

Informan mengatakan 

perilakunya setelah 

adanya penerapan 

kantong plastik 

berbayar penggunaan 

kantong plastik yang 

digunakan sudah sangat 

kurang meski masih 

biasa sekali 

menggunakan kantong 

plastik  

Semua informan 

mengatakan bahwa 

setelah adanya penerapan 

kantong plastik berbayar 

informan jarang 

menggunakan kantong 

plastik 

NM Saya cukup merespon dengan 

baik adanya penetapan harga 

plastik agar masyarakat 

sadar akan pentingnya 

mengurangi penggunaan 

plastik. 

Informan mengatakan 

perilakunya setelah 

adanya penerapan 

kantong plastik 

berbayar informan 

cukup merespon dengan 

adanya penetapan 

kantong plastik 

berbayar  

MZ Perilaku saya sangat 

mengapresiasi program ini  

saya  perlahan 

mengurangima juga 

Informan mengatakan 

perilakunya setelah 

adanya penerapan 

kantong plastik 
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penggunaan plastik berbayar informan 

sangat mengapresiasi 

program ini  

KM Sekarang ditanyakan dulu 

mau pakai kantong atau 

tidak. Terus saya biasa kalau 

yang kecil’ ji ku beli nda 

pakai kantong plastik ka, 

kalau belika yang lumayan 

besar bawa ka tote bag dari 

rumah kalaupun lupa belika 

kantongan kadang’ karena 

itumi  masih terlalu murah   

Informan mengatakan 

perilakunya setelah 

adanya penerapan 

kantong plastik 

berbayar informan 

sering bawa tas belanja 

ketika memang yang 

ingin di beli  

AA Setelah penerapan pun masih 

jarang bawa tas belanja 

paling dimasuk ditas saja 

Informan mengatakan 

perilakunya setelah 

adanya penerapan 

kantong plastik 

berbayar informan 

jarang menggunakan 

kantong plastik dengan 

alasan barang yang 

dibeli langsung masuk 

dalam tas  

IS Waktu saya mengetahui 

bahwa kantong plastik 

berbayar, perlahan 

mengurangima juga 

penggunaan plastik saat 

Informan mengatakan 

perilakunya setelah 

adanya penerapan 

kantong plastik 

berbayar informan 
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belanja  sudah mulai 

mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik nya 

NW Biasa aja, soalnya dalam 

penerapan nya cuman 

dibebankan 200rupiah/plastik 

jadi kanga-kadang masih 

plastik juga kalau belanja 

Informan mengatakan 

perilakunya setelah 

adanya penerapan 

kantong plastik 

berbayar masih biasa-

biasa saja karena harga 

plastik yang ditetapkan 

cuman 200 rupiah 

FA Setelah adanya penerapan ini 

mulai mengurangi 

penggunaan kantong plastik 

kalau lagi belanja tapi masih 

kadang-kadang juga lupa 

bawa tas belanja 

Informan mengatakan 

perilakunya setelah 

adanya penerapan 

kantong plastik 

berbayar informan 

sudah mulai 

mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik kalau lagi 

belanja 

EE Perilaku saya terhadap 

penerapan ini saya jujur 

mulai ka sadar dan 

mengurangi penggunaan 

kantong plastik kalau pika 

beli makanan dan lainnya  

Informan mengatakan 

perilakunya setelah 

adanya penerapan 

kantong plastik 

berbayar informan 

mulai mengurangi 
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penggunaan kantong 

plastik kalau lagi 

belanja makanan dan 

lainnya  

2. 

 

 

Jika Anda 

menggunakan kantong 

plastik apakah Anda 

mengumpulkannya 

untuk digunakan 

kembali atau Anda 

langsung membuang 

kantong plastik 

tersebut? Jelaskan 

alasannya! 

AM Saya  kumpulkan untuk 

digunakan kembali nantinya  

Informan mengatakan 

bahwa kantong plastik 

yang telah digunakan 

dikumpulkan untuk 

digunakan kembali  

Semua informan 

mengatakan bahwa 

kantong plastik yang 

telah mereka gunakan 

dikumpulkan untuk 

digunakan kembali untuk 

simpan barang dan 

sampah di kost 

NM Nda langsung ku buang iya 

biasaka pakai lagi untuk 

simpan barang atau sampah  

Informan mengatakan 

bahwa kantong plastik 

yang telah digunakan 

dikumpulkan untuk 

digunakan kembali 

MZ Saya mengumpulkan nya 

kembali supaya bisa saya 

pakai kembali kadang  

sebagai tempat sampah 

dikost  

Informan mengatakan 

bahwa kantong plastik 

yang telah digunakan 

dikumpulkan untuk 

digunakan kembali 

KM Simpan buat digunakan kalau 

perlu, biasanya sih buat isi 

sampah  

 

Informan mengatakan 

bahwa kantong plastik 

yang telah digunakan 

dikumpulkan untuk 

digunakan kembali 

AA Disimpan dong. 

Menggunakan kembali untuk 

membungkus barang, 

kantong sampah. 

Informan mengatakan 

bahwa kantong plastik 

yang telah digunakan 

dikumpulkan untuk 
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digunakan kembali 

IS Saya mengumpulkan nya 

kembali supaya bisa saya 

pakai kembali 

 

Informan mengatakan 

bahwa kantong plastik 

yang telah digunakan 

dikumpulkan untuk 

digunakan kembali 

NW Dikumpulin buat nampung 

bekas makanan/sampah 

Informan mengatakan 

bahwa kantong plastik 

yang telah digunakan 

dikumpulkan untuk 

digunakan kembali 

FA Ku pake lagi untung 

menyimpan sampah 

Informan mengatakan 

bahwa kantong plastik 

yang telah digunakan 

dikumpulkan untuk 

digunakan kembali 

EE Iya saya akan menyimpannya 

kembali untuk lebih hemat 

dalam menggunakan kantong 

plastik.                                     

Informan mengatakan 

bahwa kantong plastik 

yang telah digunakan 

dikumpulkan untuk 

digunakan kembali 

3. 

 

 

Apakah Anda sudah 

mengajak orang 

terdekat Anda untuk 

mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik? Jelaskan! 

 

AM Belum pernah mengajak tapi 

masih tetap per mantap diri 

sendiri dulu.  

Informan mengatakan 

belum pernah mengajak 

masih mengingatkan 

untuk diri sendiri 

dahulu  

Sebagian besar informan 

belum pernah mengajak 

masih mengingatkan 

untuk diri sendiri dahulu  

NM Belum pernah sih masih 

belajar untuk diri sendiri aja 

Informan mengatakan 

belum pernah mengajak 
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dulu. masih mengingatkan 

untuk diri sendiri 

dahulu 

MZ Iya saya mengajak tema-

teman terdekat dan 

menjelaskan sedikit tentang 

pengurangan plastik 

 

Informan mengatakan 

sudah pernah mengajak 

teman terdekat dan 

menjelaskan sedikit 

tentang peraturannya 

KM Belum pernah, Karena dari 

diri saya saja susah hehe  

 

Informan mengatakan 

belum pernah mengajak 

untuk diri sendiri masih 

susah 

AA Belum pernah sih masih 

belajar untuk diri sendiri aja 

dulu. 

Informan mengatakan 

belum pernah mengajak 

masih mengingatkan 

untuk diri sendiri 

dahulu 

IS Iya saya pernah 

menginformasikan kepada 

teman saya dan kerabat saya 

untuk mengurangi 

penggunaannya dengan 

memberitahukan dampaknya 

Iya hanya acuh tak acuh saja.  

Informan mengatakan 

sudah pernah mengajak 

teman terdekat dan 

memberi tahu 

dampaknya gimana tapi 

mereka agak acuh tak 

acuh 

NW Udah sering sih tapi banyak 

yang gak peduli, tapi ya 

cuman bisa ngingatin aja 

keteman 

Informan mengatakan 

sudah pernah mengajak 

teman terdekat tapi 

masih ada beberapa 
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yang belum peduli 

FA Iya sudah beberapa orang 

terdekat kalau lagi belanja 

bareng ingatan gak pakai 

kantong plastik 

Informan mengatakan 

sudah pernah mengajak 

teman terdekat dan 

menjelaskan sedikit 

tentang peraturannya 

EE Tidak, tanpa di ajak pun 

seharusnya mereka sudah 

menyadari sendiri untuk lebih 

baik mengurangi penggunaan 

kantong plastik agar tidak 

menimbulkan banyaknya 

sampah di lingkungan sekitar 

karena di indonesia, 

sebagian besar berasal dari 

kantong plastik. 

Informan mengatakan 

tidak pernah mengajak 

dengan alasan 

seharusnya mereka 

sudah menyadari sendiri 

untuk lebih baik 

mengurangi 

penggunaan kantong 

plastik agar tidak 

menimbulkan 

banyaknya sampah di 

lingkungan sekitar 
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Lampiran 3. Surat Penanaman Modal  
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Lampiran 4. Surat izin penelitian di Kelurahan Masale 
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Lampiran 5. Foto bersama Informan 
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Lampiran 6. Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat  

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT  

 

Hari/ Tanggal   : 

Waktu    : 

 

A. Identitas Informan 

1. Kode Informan  : 

2. Nama    : 

3. Umur   : 

4. Jenis Kelamin  : 

5. Pekerjaan   : 

6. Alamat   : 

7. Pendidikan Terakhir : 

8. No. HP   : 

9. Tanggal Wawancara : 

A. Pengetahuan 

1. Apakah Anda mengetahui penerapan kantong plastik berbayar di 

minimarket?  

2. Apakah Anda mengetahui tujuan pemerintah menerapkan kantong 

plastik berbayar? Jelaskan!  

3. Sebutkan dan jelaskan mengenai dampak negatif dari penggunaan 

plastik yang berlebihan bagi lingkungan? Sebutkan 

4. Sebutkan dan jelaskan mengenai dampak negatif dari penggunaan 

plastik yang berlebihan bagi kesehatan? Sebutkan 

5. Apakah Anda mengetahui harga kantong plastik di minimarket? 

Sebutkan! 

B. Sikap  

1. Setuju kah Anda dengan adanya penerapan kantong plastik berbayar? 

Jelaskan!  
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2. Menurut Anda apakah dengan adanya penerapan kantong plastik 

berbayar ini bisa mengurangi penggunaan kantong plastik? Jelaskan! 

3. Setuju kah Anda jika kantong plastik tidak disediakan lagi di 

minimarket? Jelaskan alasannya! 

4. Menurut Anda apakah harga kantong plastik yang ditetapkan sudah 

efektif untuk pengurangan kantong plastik atau belum? Jelaskan! “jika 

YA lanjut ke pertanyaan C” 

5. Menurut Anda harga yang lebih efektif untuk kantong plastik berbayar 

sejumlah? Jelaskan alasannya! 

C. Sumber Informasi  

1. Dari manakah Anda mengetahui mengenai penerapan kantong plastik 

berbayar? Jelaskan! 

D. Perilaku/ Tindakan 

1. Bagaimana tindakan/ perilaku Anda setelah adanya penerapan 

kantong plastik berbayar? 

2. Jika Anda menggunakan kantong plastik apakah Anda 

mengumpulkannya untuk digunakan kembali atau Anda langsung 

membuang kantong plastik tersebut? Jelaskan! 

3. Apakah Anda sudah mengajak orang-orang terdekat Anda untuk 

mengurangi penggunaan kantong plastik? Jelaskan! 
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Lampiran. 7 Pedoman Wawancara untuk Petugas Minimarket  

PEDOMANWAWANCARA UNTUK PETUGAS MINIMARKET  

 

Hari/ Tanggal   : 

Waktu    : 

A. Identitas Informan 

1. Kode Informan  : 

2. Nama    : 

3. Umur   : 

4. Jenis Kelamin  : 

5. Pekerjaan   : 

6. Alamat   : 

7. Pendidikan Terakhir  : 

8. No. HP   : 

9. Tanggal Wawancara  : 

B. Pengetahuan 

1. Apakah Anda sudah mengetuai bahwa penerapan kantong plastik ini 

mempunyai surat edaran SE- 06/PSLB3-PS/2015 yang resmi 

dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? 

2. Apakah Anda mengetahui tujuan pemerintah menerapkan kantong 

plastik berbayar? Jelaskan! 

3. Sebutkan dan jelaskan mengenai dampak negatif dari penggunaan 

plastik yang berlebihan bagi lingkungan? Jelaskan!  

4.  Sebutkan dan jelaskan mengenai dampak negatif dari penggunaan 

plastik yang berlebihan bagi kesehatan? Jelaskan! 

C. Sikap  

1. Setuju kah Anda dengan adanya penerapan kantong plastik berbayar? 

Jelaskan serta alasannya!  
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2. Menurut Anda apakah dengan adanya penerapan kantong plastik 

berbayar ini bisa mengurangi penggunaan kantong plastik di 

masyarakat / konsumen? Jelaskan! 

3. Setuju kah Anda dengan harga kantong plastik berbayar yang telah 

ditetapkan? Jelaskan! 

4. Setuju kah Anda jika kantong plastik tidak disediakan lagi di 

minimarket? Jelaskan alasannya! 

5. Apakah pada saat berbelanja di minimarket, transaksi pembelian 

kantong plastik selalu tercantum pada bukti pembelian (struk)? 

Jelaskan alasannya!  

D. Perilaku/Tindakan  

1. Apakah Anda sebagai petugas minimarket sudah mengurangi 

penggunaan kantong plastik? Jelaskan!  

2. Jika ada Anda yang melakukan transaksi di minimarket apakah Anda 

menanyakan sebelumnya ingin menggunakan kantong plastik atau 

tidak? Jelaskan! 

3. Setelah adanya penerapan kantong plastik berbayar, apakah Anda juga 

selaku petugas minimarket merasa ter edukasi? 
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Lampiran 8. Lembar Observasi checklist dan Pengamatan Masyarakat dan Petugas Minimarket   

Lembar Observasi checklist dan Pengamatan untuk Masyarakat 

Elemen 

Penilaian 
Telusur 

Hasil 

Observasi 
Tingkah Laku 

Identifikasi 

penggunaan 

kantong plastik 

pada masyarakat 

Lihat Identitas pada: YA Lihat Tingkah laku pada saat menjawab: 

Menggunakan 

kantong plastik 
 

 

 

 

 

Menggunakan tas 

belanja khusus 
 

 

 

 

 

Catatan: Tuliskan kejadian  yang muncul  pada saat wawancara dilakukan  yang dianggap bisa dimaknai  data tambahan 
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Lembar Observasi Checklists dan Pengamatan untuk Petugas Minimarket   

Elemen 

Penilaian 
Telusur Hasil Observasi 

Tingkah Laku 

Identifikasi 

petugas 

minimarket 

mengenai 

penerapan 

kantong 

plastik. 

Lihat Identifikasi pada: Ya Tidak 
Lihat Tingkah laku pada saat wawancara : 

• Transaksi pembelian kantong 

plastik selalu tercantum pada 

bukti pembelian (struk) 

 

 

 

 

 

 

• Menanyakan ke konsumen 

sebelumnya ingin 

menggunakan kantong plastik 

atau tidak 

 

 

 

 

 

 

• Menawarkan kantong belanja 

khusus 

 

 

 

 

Catatan: Tuliskan kejadian  yang muncul  pada saat wawancara dilakukan  yang dianggap bisa dimaknai  data tambahan.
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