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BAB III 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Dalam pencarian data, peneliti melaksanakan metode pencarian data secara 

kualitatif dan kuantitatif, yaitu wawancara, survey dan observasi. Pada tugas akhir 

ini peneliti melakukan penelitian secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif 

dengan cara mewawancarai ahli atau pakar yang mengetahui betul dampak 

kandungan pada minuman soda berpemanis. Sedangkan kuantitatif dilakukan 

dengan cara menyebarkan kuisioner kepada beberapa responden. Selain itu 

dilakukan juga studi literatur dari jurnal, buku atau arsip. 

Peneliti ingin mencari tahu seberapa banyak dari masyarakat kita yang 

suka mengkonsumsi minuman bersoda, maka itu peneliti menyebarkan kuisioner 

dan melakukan wawancara kebeberapa anak remaja. Selain itu, peneliti juga ingin 

mencari tahu dampak buruk apa saja yang dapat terjadi karena minuman soda 

berpemanis, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan ahli atau pakar 

kesehatan, seperti Dokter spesialis, teknik kimia, dan teknik pangan. 

3.1.1. Wawancara 

Segala hal yang dikonsumsi secara berlebihan tidaklah sehat, apalagi jika hal 

tersebut mengandung banyak kandungan kimia seperti, aspartame, pewarna, 

pengawet. Agar dapat mengetahui lebih rinci dampak dari kandungan minuman 

soda berpemanis pada tubuh, peneliti melakukan wawancara dengan dr. Budi 

Wijaya, Sp.PD. Beliau adalah salah seorang dokter spesialis penyakit 
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dalam/internis dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon yang terletak di Gading 

Serpong, Tangerang. Peneliti melakukan wawancara di St. Carolus Summarecon, 

tepatnya di ruang praktek dr. Budi Wijaya Sp.PD. Wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 13 Maret 2015. 

1. Hasil Wawancara  

Minuman soda berpemanis memang memiliki rasa yang nikmat dan memiliki 

sensasi tersendiri pada mulut. Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang 

menyukai minuman soda berpemanis, buktinya Indonesia menduduki peringkat 

keempat pada suatu perusahaan minuman soda berpemanis yang telah masuk ke 

dua puluh negara dengan penjualan terbaik dan terbesar. 

Dari wawancara yang dilakukan oleh dr. Budi, ia mengatakan bahwa 

selama ini belum ada pasien yang jatuh sakit semata-mata dikarenakan oleh 

minuman soda berpemanis. Zat-zat yang dikandung oleh minuman soda 

berpemanis seperti zat karbonat, zat asam, kafein, pemanis/gula, pewarna, 

pengawet, dan perasa memiliki dampaknya masing-masing pada tubuh manusia. 

Beliau memberi contoh kasus pada zat asam yang dapat merusak fungsi lambung, 

zat kafein yang dapat membuat hipertensi, dan kandungan tinggi gula yang dapat 

menyebabkan kerusakan ginjal, diabetes, dan obesitas. 

Gula yang tinggi pada soda menjadi salah satu sorotan karena Negara 

Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes melitus 

terbanyak, tepatnya 9,1 juta jiwa. Maka dari itu beliau menyarankan agar 

masyarakat tidak mengkonsumsi minuman ini secara berlebihan dan lebih banyak 

mengkonsumsi air putih. Penyakit gula ini tidak memandang umur ucap beliau, 
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sedari kecil tubuh manusia sudah beresiko terkena penyakit ini, apalagi jika 

asupan gulanya terlalu tinggi. Beliau juga menjelaskan bahwa penderita diabetes 

telah mengalami proses pra-diabet selama 10 tahun sebelum pasien terdiagnosa 

dengan penyakit gula. 

Wawancara juga dilakukan oleh sarjana teknik pangan dan teknik kimia 

yaitu Gracella Christie Sugianto, STP, RFP dan Dimas Teguh Wardhana Bachelor 

of Chemical Engineering melalui surel. Mereka memiliki pendapat yang sama 

bahwa minuman soda berpemanis tidak terlalu berbahaya jika dikonsumsi dengan 

jumlah yang wajar karena tubuh manusia dapat menetralisir beberapa kandungan 

yang ada didalamnya. Namun mereka berdua mencemaskan hal yang sama yaitu 

kandungan gulanya yang tinggi. Gulanya saja dapat menimbulkan beberapa 

penyakit, dengan catatan jika diminum secara berlebihan. 

2. Kesimpulan Wawancara 

Garis besar yang dapat diambil dari wawancara bersama dr. Budi adalah bahwa 

minuman soda tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Minuman soda mungkin 

bukan salah satunya penyebab masyarakat terkena penyakit seperti diabetes dan 

obesitas. Karena diabetes dan obesitas merupakan penyakit yang terangkai oleh 

pola hidup atau pola makan masyarakat yang tidak sehat, ditambah lagi jika 

kurang melakukan aktifitas fisik. Namun, ada baiknya jika kita menjaga asupan 

gula sehingga tidak terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari Dimas dan Gracella adalah minuman 

soda berpemanis berbahaya jika diminum secara berlebihan dan kandungan yang 

berbahaya adalah gula. 
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3.1.2. Pengamatan Lapangan/Observasi 

Peneliti melihat masih banyak remaja yang masih kurang peduli tentang apa yang 

masuk ketubuh mereka. Contohnya, pada saat acara Foodtruck yang diadakan 

oleh SDC (Summarecon Digital Center) pada tanggal 27 Maret-5 April 2015, 

berlokasi di Gading Serpong, Tangerang lalu, peneliti melihat dua orang remaja 

perempuan membawa sekantong plastik yang berisi 4-5 minuman soda 

berpemanis ukuran 600ml, tepatnya pada pukul 21.00 WIB. 

Contoh kedua, terjadi pada acara nonton bersama sepak bola Manchester 

United melawan Manchester City yang berlokasi di mall SMS (Summarecon Mall 

Serpong) peneliti melihat sekumpulan remaja yang sedang asik berkumpul 

bersama teman-temannya dengan mengkonsumsi 3 botol minuman soda 

berpemanis berukuran 1,5 liter. 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Remaja dan Soda Berpemanis 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

1. Hasil Pengamatan Lapangan 

Setelah mengamati sifat dan karakter remaja, peneliti menyimpulkan bahwa 

remaja pertengahan masih memiliki rasa peduli yang kurang terhadap kesehatan. 

Mereka masih tidak mempedulikan makanan atau minuman apa yang dia 
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konsumsi. Jika dilihat contoh kedua mereka mengkonsumsi hal tersebut pada 

malam hari tepatnya sekitar pukul 22.00 WIB. Hal ini membuat generasi yang 

akan datang berperang dengan obesitas dan diabetes. Mungkin tidak apa, jika 

mereka mengkonsumsi minuman yang tinggi gula namun masih sering melakukan 

aktifitas olahraga, sehingga gula tidak tertimbun dalam tubuh. 

2.  Pengamatan Terhadap Target/Sasaran 

a) Karakter Target 

Peneliti mengamati karakter audiens yang memiliki umur 15-18 tahun, 

diantaranya memiliki sifat yang aktif, bersemangat, berpergian bersama teman 

atau saudara, mengikuti arus/trend yang sedang booming, namun tidak sedikit 

pula remaja yang sering menghabiskan waktunya dirumah. 

b) Kebiasaan media/informasi yang digunakan 

Remaja tertarik dengan teknologi seperti smartphone, tablet dan computer, 

sehingga peneliti akan memanfaatkan sosial media seperti instagram, dan 

facebook. Remaja juga banyak menghabiskan waktunya di sekolah, maka dari itu 

peneliti juga akan menyebarkan poster di sekolah khususnya Sekolah Menengah 

Atas (SMA). 

3. Kesimpulan 

Menurut peneliti masih banyak remaja yang kurang memiliki rasa peduli terhadap 

diri sendiri, sehingga peneliti ingin menyadarkan para remaja bahwa penting bagi 

mereka untuk mengetahui apa yang masuk ke dalam tubuh mereka melalui 

kampanye sosial ini. 
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3.1.3. Hasil Survei Angket atau Kuisioner 

Selain melakukan wawancara dengan ahli atau pakar, peneliti juga mencari data 

dari survei dengan membagikan kuisioner ke 40 responden. Penyebaran kuisioner 

secara offline ini ditujukan langsung kepada kalangan yang sudah peneliti incar, 

seperti anak-anak SDN, SMP, dan SMA menengah bawah. 

a) Usia 

Tabel 3.1. Angket berdasarkan usia 

Pilihan Jumlah Presentase 

12-18 40 100% 

Total 40 100% 

Peneliti menujukan kuisioner ini kepada remaja awal dan remaja pertengahan 

yang berusia 12-18 tahun, berdomisili daerah Jabodetabek dan memiliki kelas 

sosial menengah. 

 

b) Jenis Kelamin 

Tabel 3.2. Angket berdasarkan jenis kelamin 

Pilihan 
Jumlah Presentase 

Laki-laki 
18 45% 

Perempuan 
22 55% 

Total 
40 100% 
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Peneliti tidak memilih salah satu gender karena minuman soda berpemanis 

memiliki target pasar yang luas, tidak memandang jenis kelamin dan usia. 

c) Pendapat Responden terhadap Minuman Soda Berpemanis 

 

Gambar 3.2. Pendapat responden tentang minuman bersoda 

Dari 40 responden yang mengisi kuisioner terdapat 35 orang yang mengatakan 

bahwa dirinya adalah penggemar minuman soda berpemanis. 

 

Gambar 3.3. Waktu responden mengkonsumsi minuman soda berpemanis 

Kebanyakan responden yang suka mengkonsumsi minuman soda 

berpemanis dikarenakan oleh rasa haus dan cuaca yang panas. Minuman soda 

memiliki sensasi fizz pada mulut sehingga membawa sensasi yang sangat 

menyegarkan. 

12%	  

88%	  

Apakah anda menyukai Minuman Soda 
Berpemanis? 

Tidak	  Suka	  

Suka	  

51%	  

3%	  

46%	  

0%	  

Kapan	  biasanya	  mengkonsumsi	  soda	  
berpemanis?	  

Kepanasan/haus	  

Setelah	  makan	  

Santai	  di	  rumah	  

Lainnya	  
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Gambar 3.4. Alasan responden menyukai minuman soda berpemanis 

Dari 40 responden 12% diantaranya memilih “enak”, kata enak disini 

bermaksud rasa, karena seperti yang diketahui minuman ini memiliki berbagai 

macam rasa seperti strawberry, melon, dll. 13% dari responden mengatakan 

“manis” dan 75% lainnya menjawab “segar”, efek segar ini dikarenakan oleh efek 

buih soda yang dimiliki oleh minuman soda berpemanis. 

Tabel 3.3. Daftar wawancara anak 

Nama Usia Apakah 
menyukai 

minuman soda 
berpemanis? 

Seberapa 
sering 

mengkonsumsi 
minuman soda 
berpemanis? 

Ukuran 
minuman 
yang biasa 

di 
konsumsi 

Siapa 
yang 

berinisiatif 
untuk 

membeli? 
Chris 15 Suka Seminggu < 3 

kali 
330 ml Diri sendiri 

Jefry 15 Suka Seminggu > 3 
kali 

330 ml Diri sendiri 

Aldo 15 Suka Seminggu < 3 
kali 

600 ml Diri sendiri 

Rainer 16 Suka Seminggu < 3 
kali 

330 ml Diri sendiri 

Wilsen 15 Tidak Seminggu tidak 
sama sekali 

330 ml Orang tua 

Ivana 16 Tidak Seminggu < 3 
kali 

330 ml Diri sendiri 

Kornelia 16 Suka Seminggu > 3 
kali 

600 ml Diri sendiri 

Lia 16 Suka Seminggu > 3 600 ml Diri sendiri 

12%	  

75%	  

13%	  

Mengapa	  anda	  suka	  mengkonsumsi	  
minuman	  soda	  berpemanis?	  

Enak	  

Segar	  

Manis	  
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kali 
Sarah 14 Suka Seminggu > 3 

kali 
1,5 l Orang tua 

Ellen 16 Tidak Seminggu < 3 
kali 

330 ml Diri sendiri 

Peneliti mewawancarai 10 anak remaja berumur 14-16 tahun, tujuh di 

antaranya menyukai minuman soda berpemanis, kebanyakan dari mereka 

mengatakan bahwa mereka sering mengkonsumsi minuman soda berpemanis 

karena menyegarkan, banyak juga dari mereka yang mengaku sering 

mengkonsumsi minuman ini setelah pulang sekolah. Dapat dibayangkan setelah 

pulang sekolah, hawa panas yang menyengat dapat menarik para siswa untuk 

membeli minuman ini. 

Seorang anak mengaku bahwa ia tidak diperbolehkan oleh orang tuanya 

untuk minum minuman soda berpemanis. Tapi anak tersebut tetap membelinya 

secara diam-diam, tanpa diketahui oleh orang tuanya. Selain itu, ada seorang anak 

yang mengatakan bahwa ia mengkonsumsi minuman ini setiap harinya, tidak 

jarang pula ia menenggak minuman ini dua kali dalam sehari. Hal ini jelas 

melebihi asupan gula yang mereka butuhkan per harinya, apalagi jika tidak 

diimbangi dengan kegiatan fisik seperti olahraga. 

3 Kesimpulan 

Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan muncul bukti kuat bahwa remaja 

mengkonsumsi minuman soda berpemanis karena faktor pribadi. Remaja tertarik 

untuk mengkonsumsi minuman soda berpemanis karena rasa, sensasi segar, dan 

bonusnya, agar terlihat keren saat membawa minuman soda kemasan kaleng. 

Sangat memprihatinkan saat para remaja menenggak minuman ini karena rasa 
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haus, nyatanya minuman soda berpemanis ini menyebabkan rasa haus yang lebih 

karena memiliki kandungan kafein yang bersifat diuretik. 

Anak remaja yang membeli minuman secara diam-diam jelas tidak 

menghiraukan apa kata orang tuanya. Disini membuktikan bahwa anak remaja 

tidak dapat diperintah dengan mudah, meskipun oleh orang tuanya. Harus ada 

timbul kesadaran sendiri dari diri anak remaja ini agar dia dapat menjauhi 

minuman soda berpemanis. 

3.1.4. Analisis Data  

Berdasarkan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa masih banyak remaja yang 

menyukai minuman ini dan cenderung mengkonsumsinya secara berlebihan. 

Remaja menyukai minuman soda berpemanis karena sensasi tersendiri yang 

dimiliki oleh soda, yaitu sensasi “fizz” pada mulut yang menyebabkan kesan 

dingin dan segar, tanpa menghiraukan kandungan yang ada di dalamnya. 

Dari data survei menunjukkan bahwa banyak responden mengkonsumsi 

minuman soda berpemanis karena rasa haus dan hawa panas. Sangat disayangkan, 

minuman soda berpemanis justru menyebabkan dehidrasi, hal ini dikarenakan 

adanya kafein yang memiliki sifat meningkatkan diuretik. Diuretik adalah proses 

pembentukan urin, memaksa tubuh untuk mengeluarkan banyak cairan lewat urin, 

bahkan lebih banyak dari pada cairan yang kita minum. 

Selain itu minuman soda berpemanis memang memiliki kesan yang 

menyegarkan, aktif, dan energik. Tapi tidak semua orang memiliki kesenangan 

untuk berolahraga, disini membuat kandungan tinggi gula yang dikandung oleh 

minuman soda berpemanis menjadi jahat. Minuman ini menyumbang gula yang 
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besar, namun tidak sedikit masyarakat yang memiliki pola makan atau pola hidup 

yang tidak sehat, contoh sederhananya seperti mengkonsumsi junk food. 

Faktor orang tua juga tidak dapat menjamin anak-anaknya dari menjauh 

dari soda berpemanis. Maka dari itu peneliti harus dapat memunculkan kesadaran 

diri pada remaja itu sendiri, agar mereka dapat menjaga asupan soda berpemanis, 

dan menjauhkan mereka dari resiko obesitas dan diabetes. Bisa jadi minuman ini 

membuat anak beresiko terkena kanker, penyakit gula, terganggunya metabolisme 

tubuh dan penurunan fungsi liver, kanker, tulang keropos, kerusakan gigi dan lain 

sebagainya. 

3.1.4.1. Mind Map Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Mind Map Data 

3.1.4.2. SWOT 

1. Strength 

Kekuatan dari kampanye sosial ini adalah memiliki topik yang umum, yaitu 

menjaga pola hidup dengan tujuan menjaga kesehatan. Sehingga masyarakat 
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mudah menerima dan dengan segera dapat ikut melaksanakan apa yang dihimbau 

dari kampanye sosial ini. 

2. Weakness 

Kampanye sosial ini mengincar remaja yang sedang mengalami puberitas 

sehingga ada kemungkinan beberapa remaja akan menganggap remeh konten 

kampanye sosial atau tidak percaya karena mereka memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi terhadap apa yang mereka percayai. 

3. Opportunity 

Kampanye sosial ini dapat menjadi media edukasi dan media informasi bagi 

masyarakat luas tentang dampak buruk dari minuman soda berpemanis yang 

berlebihan dan bagaimana cara mengatasi masalah ini. 

4. Threat 

Minuman soda berpemanis memiliki kekuatan untuk mendorong masyarakat agar 

membeli produknya, mulai dari iklan, event, hingga promo-promo yang ada di 

supermarket. 

3.1.5. Studi Existing 

Dalam perancangan kampanye sosial ini, peneliti menggunakan beberapa 

referensi poster dengan tema bentuk penyadaran. Berikut ini adalah referensi yang 

digunakan. 
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1. Poster 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Referensi Visual Poster 

(Sumber: facebook.com) 

Gambar di atas adalah untuk referensi dalam pengambilan konsep karya, yaitu 

konsep yang didasari oleh data/fakta. Suasana yang tergambar juga memiliki 

kesan suram dan gelap. 

2. Logo 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Referensi Visual Logo 

(Sumber: pinterest.com) 

 

Peneliti menggunakan referensi logo Burger King karena logo ini adalah 

jenis logo kombinasi. Selain dapat memberi teks dengan jelas, terselip grafis yang 

berhubungan dengan tema logo. Dengan begitu para pembaca dapat lebih 

merasakan arti dari suatu logo karena teks dan grafis saling mendukung. 
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