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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum 

Tugas akhir ini adalah perancangan kampanye sosial yang memiliki sebuah tujuan 

utama untuk memberitahu ibu rumah tangga tentang pentingnya konsumsi buah 

bagi anak-anak, dimana buah merupakan salah satu makanan sehat yang perlu 

dikonsumsi anak setiap harinya. Ibu rumah tangga juga merupakan orang yang 

bertanggung jawab akan urusan rumah tangga, sedangkan anak yang sudah 

berumur 6 tahun sudah memulai mengonsumsi makanan keluarga juga bisa 

memilih makanana yang mereka sukai. Untuk itu penting sekali pengetahuan 

tentang pentingnya buah bagi anak kepada ibu rumah tangga.  

 Perancangan kampanye sosial dirancang berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis.  

3.1.1. Sejarah  

Makanan cepat saji sudah menjadi simbol modern dalam kehidupan sehari-hari. 

Makanan cepat saji atau fast food sendiri tidak mengandung gizi yang sehat bagi 

tumbuh kembang anak (Prodia). 

Pola makan masyarakat modern yang serba instan ini mengandung lemak, 

gula, dan garam yang tinggi dan menjadi pemicu timbulnya penyakit degeneratif 

seperti darah tinggi, kencing manis, jantung koroner hingga kanker. Agar 

terhindar dari penyakit, pola makan tidak sehat harus dihindari dan perbanyak 

mengkonsumsi buah serta sayuran sebagai sumber vitamin.
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Akan tetapi, anak-anak di Indonesia kurang mengonsumsi buah, dan tidak 

memenuhi standar konsumsi buah untuk setiap harinya. Padahal, mengonsumsi 

kedua makanan tersebut merupakan salah satu cara mencegah kegemukan 

(Sutomo).  

Banyak orang yang kurang suka mengkonsumsi buah, terutama anak-anak. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengolahnya menjadi jus sehingga 

penampilan dan cita rasanya lebih menarik dan menggugah selera makan. Jus 

adalah salah satu “jurus” menghadapi anak yang malas makan buah (Tim dapur 

demedia, 2011, hlm.4).  

 
3.1.2. Lingkup Kampanye Sosial 

Dalam lingkup kerja perancangan kampanye sosial mengenai konsumsi buah, 

penulis akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media yang ada. 

Media yang akan penulis pakai adalah media cetak seperti brosur, poster, x-

banner, website, dan melalui beberapa merchandise lainnya. Penulis juga akan 

mensosialiasikan hal ini di sekolah dasar swasta terutama di beberapa spot 

sekolah yang sering dilalui oleh anak-anak dan juga orang tua. Seperti mading 

dimana informasi seputar sekolah itu diberikan, pintu masuk utama yang menjadi 

tempat yang sering dilalui, lobi yang menjadi tmpat ibu rumah tangga menunggu 

anak-anaknya, juga kantin dimana kantin juga menjadi tempat makan anak-anak 

sehingg ibu rumah tangga akan memikirkan dua kali dalam memberikan makanan 

seperti apa yang baik dan sehat untuk anaknya dan pentingnya konsumsi buah 

bagi sang anak. Penulis bekerja sama dengan depkes, persagi, juga pdgmi dan 
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disponsori oleh Philips dan kedungsari. Kedungsari merupakan toko yang juga 

menjual jus asli dan sehat. 

3.1.3. Hirarki 

Beberapa lembaga yang mendukung dan memberi masukan kepada penulis antara 

lain : 

1. Departemen Kesehatan – bekerja sama dengan Philips dan Kedungsari. 

2. PDGMI (Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia) 

3. PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia) 

Sponsor yang bekerja sama dalam kampanye ini dan akan mensponsori 

penyelenggaraan kampanye sosial ini adalah 

1. Philips – perusahaan teknologi yang dikenal oleh masyarakat sekitar secara 

global dan akan membantu dalam pemberian dana sekitar 70% dari biaya 

total juga membantu dalam mengkampanyekan melalui website resmi philips. 

2. Kedungsari – sponsor yang menjual jus asli dan sehat dan akan membantu 

dana dalam kampanye ini sekitar 30% dari biaya total. 

Kampanye sosial meningkatkan konsumsi buah-buahan akan diselenggarakan 

oleh Departemen Kesehatan dan dibantu oleh PDGMI dan PERSAGI dalam 

penyebaran media cetak ke sekolah dasar swasta di Jakarta Barat dan 

menyebarkan brosur ke sponsor yang membantu dalam hal dana sehingga sponsor 

dapat menyebarkan brosur kepada pelanggan yang datang juga yang melakukan 

transaksi.  
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3.1.4. Prosedur Kampanye Sosial 

Kampanye Sosial ini akan disosialisasikan melalui media cetak seperti brosur, 

poster, x-banner, juga website. Penulis akan melakukan beberapa cara dalam 

bersosialisasi sebagai berikut : 

1. Memberikan brosur kepada sponsor yaitu kedung sari juga philips. Brosur 

akan diletakkan di tempat display brosur pada toko-toko. Setiap customer 

yang melakukan transaksi akan diberikan selembar brosur disertai dengan 

struk dan kembalian. 

2. Memasang poster di mading sekolah, kantin, lobi, pintu masuk utama. X-

banner juga mengikuti tempat pemasangan poster. 

3. Memberikan merchandise kepada kedung sari sebagai salah satu sponsor 

untuk dibagikan kepada customer jika melakukan transaksi. 

4. Menggunakan dan bekerja sama dengan philips dalam menampilkan dan 

mengkampanyekan kampanye sosial konsumsi buah-buahan. 

3.1.5. Rencana Kerja 

Dalam kampanye sosial, tentunya salah satu hal yang harus dilakukan adalah 

bersosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai cara. Dalam perancangan 

kampanye sosial mengenai peningkatan konsumsi buah ini, penulis akan 

mensosialisasikan dengan menggunakan media cetak dan bekerja sama dengan 

depkes dalam membagikan ke sekolah-sekolah. Selain melalui media cetak, 

penulis juga akan membagikan merchandise seperti mug, boto, dan lain-lain yang 

akan dibagikan kepada pelanggan bekerja sama dengan sponsor. Selain itu penulis 
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akan bekerja sama dengan Philips sebagai sponsor dalam mengkampanyekan 

tentang kampanye konsumsi buah-buahan di website resmi Philips Indonesia. 

 

3.2. Hasil Penelitian 

Tugas akhir ini merupakan perancangan kampanye sosial yang ditujukan kepada 

ibu rumah tangga dengan tujuan para ibu rumah tangga bisa menerapkan dan 

memberikan jus setiap hari kepada anaknya dengan pengaturan gula yang benar 

agar meningkatkan konsumsi buah pada anak-anak dan dapat mengurangi obesitas 

yang disebabkan oleh makanan cepat saji. Perancangan kampanye sosial ini 

menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dan dirancang berdasarkan 

hasil penelitian yang didapatkan penulis.  

 

3.2.1. Wawancara Narasumber 

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Rianti Sri Widayanti selaku ahli gizi di 

Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Penulis melakukan wawancara pada 

tanggal 27 Oktober 2014 pukul 14.15 di ruangan kerja beliau. Penulis melakukan 

wawancara untuk mendapatkan data juga teknik penerapan jus yang bisa 

diterapkan kepada anak. 

Menurut ahli gizi di RS Jantung Harapan Kita, Rianti Sri Widayanti fast 

food adalah makanan cepat saji baik dari proses pembuatan / pengolahannya 

maupun cepat dalam proses penyajiannya. Dikarenakan oleh tuntutan dari cepat 

disajikan, makanan cepat saji kerap kali disajikan dengan cara masak yang cepat 

pula, misalkan goreng dan tidak ribet.  

Perancangan Visual..., Angelia Jingga, FSD UMN, 2015



	  

	   60	  

Makanan cepat saji mengandung lemak yang tinggi, kurang serat. Akibat 

yang dimunculkan oleh makanan cepat saji pada anak adalah obesitas, radang, dan 

pencernaan yang tidak lancar sehingga susah BAB. Anak yang terbiasa 

mengonsumsi dengan porsi banyak dan juga makanan tidak bergizi, secara 

otomatis mempunyai kantong nasi di lambung dengan ukuran lebih besar. Anak 

yang mengalami obesitas biasanya terbawa hingga dewasa karena pengontrolan 

makanan yang dikonsumsi tidak diatur sejak kecil. Anak yang obesitas juga 

kesusahan untuk bergerak sehingga menyebabkan aktivitas anak juga berkurang.  

Menurut beliau pengetahuan dari orang tua anak sangat berperan. Jika 

orang tua kurang pengetahuan tentang gizi anak, secara otomatis gizi anak juga 

kurang diperhatikan dan kurang benar.  

Snack bagi anak bisa diberikan oleh orang tua dengan bahan-bahan yang 

bergizi pula seperti kacang hijau, puding susu atau buah, pisang rebus, buah, jus 

dimana penggunaan banyak sedikitnya gula bisa diatur oleh orang tua.  

Obesitas bisa dicegah dengan salah satunya memperbanyak konsumsi 

buah. Mengganti makanan cepat saji dengan makanan bergizi dan bukan makanan 

olahan. Mengganti sumber manis gula dengan buah-buahan.  

Dari wawancara dengan ahli gizi Rianti Sri Widayanti ini, penulis 

menyimpulkan bahwa pemilihan makanan bagi anak sangat mempengaruhi berat 

badan anak. Jika anak mengonsumsi makanan cepat saji dimana termasuk soda 

juga snack kemasan dengan porsi lebih banyak maka secara otomatis anak bisa 

mengalami kenaikan berat badan hingga obesitas. Konsumsi buah sangat 

diperlukan bagi anak, karena kandungan serat juga vitamin yang dikandungnya. 
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Jika anak-anak tidak menyukai mengonsumsi buah, buah bisa dijadikan jus 

dengan pengurangan gula dan memakai rasa manis yang sudah dikandung oleh 

buah itu sendiri. Memberikan jus juga bisa mengurangi konsumsi makanan 

berlebihan karena mengenyangkan perut sehingga dapat membantu pengurangan 

konsumsi makanan dan mencegah obesitas. Selain mengenyangkan, jus buah juga 

menyehatkan.  

Penulis juga melakukan wawancara kepada Dr. Diana Yuliani Suryanto 

selaku dokter anak di Rumah Sakit Saint Carolus Gading Serpong pada tanggal 08 

September 2014 pukul 18.00 di ruangan beliau di RS Saint Carolus. Beliau 

menyatakan bahwa anak dari umur 6-9 tahun sudah mulai mengonsumsi menu 

keluarga dan cenderung memilih makanan yang mereka suka. Orang tua juga 

harus memberikan anak konsumsi makanan yang lengkap. Buah menjadi salah 

satu makanan yang diperlukan anak, dimana buah sendiri memberi nutrisi bagi 

anak. Jus bisa menjadi salah satu alternatif agar anak mau mengonsumsi buah. 

Serat yang dikandung oleh buah juga membuat anak lebih mudah BAB. Buah 

sendiri juga mengenyangkan perut dan menyehatkan, akan tetapi anak-anak malas 

mengonsumsi buah. Jus bisa menjadi solusi agar anak mau mengonsumsi buah.  

 

3.2.2. Wawancara Responden 

Penulis melakukan wawancara kepada anak-anak sebagai responden mengenai 

konsumsi jus pada hari minggu tanggal 9 November 2014 di GKI Surya Utama. 

Anak-anak berusia 6-9 tahun dengan jumlah 48 orang. Dari hasil wawancara yang 

dilakukan, penulis mendapatkan beberapa jawaban dari responden : 
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1. 44 anak menyukai jus, 4 anak tidak menyukai jus. Jenis jus yang disukai 

anak- anak adalah melon, stroberi, apel, jeruk dan mangga. Ada 44 anak 

pula yang mengatakan bahwa jus yang dibuat sendiri lebih sehat 

dibandingkan jus kemasan sedangkan 4 anak lainnya mengatakan bahwa 

jus kemasan lebih sehat. 

2. 41 anak menyukai junk food, 7 anak tidak menyukai junk food. Junk food 

termasuk dalam snack kemasan, cokelat, kfc, pizza, es krim, dan lain-lain. 

3. Ibu rumah tangga jarang membuatkan jus, hanya 1-2 kali seminggu. Dari 

48 anak, hanya sekitar 20 orang ibu anak yang membuatkan jus.  

4. Sekitar 22 anak yang masih dibawain bekal oleh orang tuanya, dan sekitar 

30 anak yang diberikan uang jajan oleh orang tuanya. Anak-anak suka 

jajan dengan beberapa alasan yaitu karena suka jajan, hanya iseng ingin 

jajan, dan beberapa juga karena lapar. 

5. Sekitar 29 anak juga mengatakan bahwa meminum jus mengenyangkan.  

6. Hampir semua anak kurang suka buah dan kurang menyukai jus apalagi 

diberikan tiap hari.  

3.2.3. Survey 

YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) melakukan survey pada Mei 

2012, menyasar di 5 wilayah DKI Jakarta (Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta 

Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat).  

Jumlah responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 204 responden 

(34%) untuk tingkat TK, 300 responden (49%) untuk SDN dan 105 responden 

(17%) untuk SDS. Total responden adalah 609 orang yang melibatkan responden 
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laki-laki (6 orang; 1%) dan responden perempuan (603 orang; 99%). 

 

 

 

Gambar 3.1. Tingkat Responden 

 
Berdasarkan usia, responden berkisar antara kurang dari 25 tahun 

sebanyak 14 orang (2%), usia 25 – 30 tahun sebanyak 111 orang (18%), usia 31 – 

35 tahun, 188 orang (31%) dan lebih dari 35 tahun sebanyak 296 orang (49%). 

 

Gambar 3.2. Usia Responden 

Usia	  Responden	  

>	  25	  tahun	  

25	  -‐	  30	  tahun	  

31	  -‐	  35	  tahun	  

<	  35	  tahun	  

Responden	  

TK	  

SDN	  

SDS	  
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 Berdasarkan hasil survei YLKI, sebanyak 84 persen responden 

membiasakan anggota keluarganya membawa bekal makanan dengan frekuensi 

yang bervariasi, yakni: setiap hari (58%); 2-3 kali dalam seminggu (21%) dan 

lainnya (kadang-kadang, tergantung permintaan anak) sebanyak 21%. Jenis 

makanan yang dibawakan lebih dominan makanan instan.  

 

Gambar 3.3. Frekuensi  anak-anak membawa bekal makanan 

 
Setelah disurvei seberapa sering ibu rumah tangga memberikan makanan 

instan kepada anaknya dan hasilnya  93% dari 609 reponden mengonsumsi 

makanan kemasan cepat saji (instan) dengan frekuensi yang berbeda-beda, yaitu: 

8 persen (43 responden) mengonsumsi setiap hari; 48 persen (274 responden) 

mengonsumsi dalam waktu 2-3 kali dalam seminggu; dan sisanya sekitar 44 

persen (252 responden) mengonsumsi dengan rentang waktu yang berbeda-beda. 

Frekuensi	  Membawa	  Bekal	  
Makanan	  

Setiap	  Hari	  

2	  -‐	  3	  kali	  	  

Dan	  lain-‐lainnya	  
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Gambar 3.4. Frekuensi Konsumsi Makanan Cepat Saji 

Alasan mengapa responden mengonsumsi makanan kemasan cepat saji 

(instan): yakni praktis dan cepat (82%), permintaan anak dan malas memasak 

(12%).  

 

Gambar 3.5. Alasan Mengonsumsi Makanan Cepat Saji 

Dari hasil survei juga ditemukan: 94% (574 responden) pernah 

mengunjungi Fast Food Restaurant (restoran siap saji) dengan frekuensi: 2 – 3 

Frekuensi	  Konsumsi	  Makanan	  
Cepat	  Saji	  

Setiap	  Hari	  

2	  -‐	  3	  kali	  

Berbeda	  

Alasan	  Konsumsi	  Makanan	  
Cepat	  Saji	  

Praktis	  dan	  Cepat	  

Permintaan	  Anak	  dan	  
Malas	  Memasak	  
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kali dalam seminggu (7%); sekali dalam seminggu (13%); sebulan sekali (47%) 

dan 33% sangat jarang. 

 

Gambar 3.6. Frekuensi Mengunjungi Fast Food Restaurant 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010, menunjukkan 

bahwa 14% anak mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Anak yang 

kegemukan cenderung membawa keadaan ini hingga dewasa, dan ujungnya 

berpotensi menimbulkan penyakit degeneratif, seperti jantung koroner, stroke, dan 

diabetes tipe 2. Obesitas yang dialami disebabkan oleh junk food yang memberi 

efek buruk pada kesehatan. Efek samping yang bisa ditimbulkan seperti 

kegemukan, kolestrol tinggi, anak hiperaktif, kanker (YLKI, 2012). 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 (26/05/2014), di 

Indonesia prevalensi obesitas pada anak usia sekolah (6-14 tahun) untuk anak 

laki-laki sebesar 9,5 persen dan anak perempuan sebesar 6,4 persen. 

Sedangkan, data Riskesdas tahun 2010 memperlihatkan prevalensi 

obesitas anak usia sekolah (6-12 tahun) sebesar 9,2 persen. Prevalensi obesitas 

pada anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan (10,7 persen dan 7,7 persen). 

Frekuensi	  Mengunjungi	  Fast	  
Food	  Restaurant	  

2	  -‐	  3	  kali	  

1	  kali	  

Sebulan	  Sekali	  

Sangat	  Jarang	  
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Berdasarkan tempat tinggal diperkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan 

pedesaan yaitu (10,4 persen dan 8,1 persen)(Mustinda, 2014). 

Setelah melihat dari data yang disurvei oleh YLKI maka penulis menarik 

benang merah bahwa obesitas kebanyakan disebabkan oleh makanan cepat saji 

yang mengandung banyak pengawet, lemak, garam, gula, dan pemanis buatan. 

Selain itu, penulis juga melakukan survei langsung kepada ibu rumah 

tangga di GKI Surya Utama pada hari minggu tanggal 9 November 2014. Survei 

dilakukan kepada 30 orang responden. Range usia ibu rumah tangga sekitar 30- 

40 tahun. Berikut adalah hasil survei yang diberikan oleh penulis. 

1. Apakah ibu mempunyai anak? Jika ya, umur berapa? 

 

Gambar 3.7. Data Usia Anak 

Dari 30 ibu rumah tangga, 11 orang yang mempunyai anak usia 3-5 tahun, 

13 orang mempunyai anak usia 6-9 tahun, dan 6 orang yang mempunyai anak usia 

lebih dari 9 tahun. 

 

2. Menurut ibu, apakah anak ibu tergolong gemuk atau kelebihan berat badan? 

Usia	  Anak	  

3-‐5	  tahun	  

6-‐9	  tahun	  

>	  9	  tahun	  
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Gambar 3.8. Data Obesitas Anak 

Terhitung 17 orang ibu rumah tangga yang mempunyai anak obesitas dan 

13 lainnya tidak. Dari data ini, kita bisa lihat obesitas anak tergolong banyak di 

daerah perkotaan. 

 

3. Apakah ibu pernah memberikan bekal makanan kepada anak? 

 

Gambar 3.9. Data Ibu Rumah Tangga yang Membawakan Bekal Makanan 

Obesitas	  Anak	  

Ya	  

Tidak	  

Bekal	  Makanan	  

Ya	  

Tidak	  
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29 orang ibu rumah tangga menyiapkan bekal makanan bagi anaknya 

sedangkan 1 sisanya tidak pernah. 

 

4. Jika ya, jenis makanan seperti apa yang dijadikan bekal? 

Jenis bekal makanan yang diberikan kepada anak ada beberapa macam 

seperti nugget, sosis, indomie, roti, nasi beserta sayur dan lauk pauk, ayam 

goreng, snack kemasan, jelly, pasta, gorengan, buah, kue, dan susu. Dari jenis- 

jenis bekal di atas, terbukti bahwa masih banyak ibu rumah tangga yang 

memberikan makanan instan kepada anak.  

 

5. Apakah ibu pernah membuatkan jus untuk anak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 orang ibu rumah tangga pernah membuatkan jus untuk anak, sedangkan 

masi ada 4 orang yang tidak pernah membuatkan jus untuk anak. 

Jus	  untuk	  Anak	  

Ya	  

Tidak	  

Gambar 3.10. Data Ibu Rumah Tangga Memberikan Jus pada Anak 
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6. Jika ya, berapa kali dalam seminggu ibu memberikan jus kepada anak? 

 

Gambar 3.11. Frekuensi Pemberian Jus pada Anak 

 
Mayoritas frekuensi pemberian jus pada anak adalah 1- 2 kali seminggu. 

22 orang ibu memberikan jus buatan sendiri kepada anaknya dengan frekuensi 1-2 

kali seminggu. 5 orang ibu memberikan jus dengan frekuensi 3-4 kali seminggu, 2 

orang ibu memberikan jus dengan frekuensi setiap hari, dan 1 orang ibu tidak 

pernah membuatkan jus buatan sendiri untuk anak. 

 

7. Jus apa yang paling sering ibu berikan kepada anak? 

Jus yang paling sering diberikan adalah stroberi, wortel, apel, 

mangga,alpukat, jeruk,jambu, tomat, dan melon. 

 

8. Menurut ibu, apakah jus itu sehat untuk anak? 

Frekuensi	  Pemberian	  Jus	  pada	  Anak	  

Tidak	  Pernah	  

1-‐2	  kali	  seminggu	  

3-‐4	  kali	  seminggu	  

Setiap	  hari	  
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Semua responden ibu rumah tangga menjawab bahwa jus itu sehat untuk 

anak. Namun mereka jarang memberikan jus kepada anak-anaknya. 

 

9. Apakah anak ibu sering jajan di luar rumah atau sekolah? Jika ya, jenis 

jajanan seperti apa yang paling sering dikonsumsi? 

12 orang ibu menyatakan bahwa anaknya tidak pernah jajan di luar rumah, 

sedangkan 18 orang ibu lainnya menyatakan bahwa anaknya sering jajan di luar 

rumah bahkan ada yang setiap hari jajan di luar rumah. Beberapa jenis jajanan 

yang sering dikonsumsi adalah snack kemasan, permen, cimol, congfan, 

siomay,batagor, gorengan, cilok, tekwan, kwetiau, puding susu, biskuit, coklat, 

takoyaki, dan banyak makanan kaki lima lainnya.  

Dari hasil survei ini kita bisa lihat bahwa anak-anak masih sering 

mengonsumsi makanan cepat saji yang belum tentu sehat dan terjamin di luar 

rumah. Selain instan, tidak higienis, juga mengandung lemak yang tinggi , 

makanan tersebut bisa menyebabkan anak obesitas. Ibu rumah tangga juga tidak 

sering memberikan jus pada anak padahal mereka tahu bahwa jus itu sehat untuk 

anak.  

3.2.4. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang 

peneliti menetapkan topik penelitian, selanjutnya adalah melakukan kajian yang 

berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber 

kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian 

(tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll) 
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(Nazir, 1998: 112).  

Kasus yang terjadi dalam masyarakat ini yang menjadi salah satu alasan 

yang kuat dimana obesitas menjadi salah satu masalah di dunia termasuk di 

Indonesia termasuk di kalangan anak-anak.  

Menurut data yang didapat dari Riset Kesehatan Dasar  pada tahun 2007, 

didapatkan data obesitas pada wilayah di Jakarta yakni 

Tabel 3.1. Riset Kesehatan Dasar 2007 

Kabupaten/ Kota 
Laki-laki Perempuan 

Kurus BB Lebih Kurus BB Lebih 

Jakarta Selatan 21,7 3,5 21,8 1,6 

Jakarta Timur 14,0 11,8 11,1 7,1 

Jakarta Pusat 14,4 11,3 9,0 10, 

Jakarta Barat 12,4 12,4 10,0 7,5 

Jakarta  Utara 17,8 12,4 12,5 5,2 

DKI Jakarta 14,7 12,4 9,8 11,4 

 

Berdasarkan data di atas, Jakarta Barat mempunyai prevalensi obesitas 

yang lebih tinggi dari wilayah lainnya baik pada laki-laki maupun pada 

perempuan. 

 Mengutip data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia pada 2013, secara nasional masalah gemuk pada anak usia 5-12 tahun 

masih tinggi, yakni, 18,8 persen (gemuk 10,8 persen dan obesitas 8,8 persen). 

Penulis juga mendapatkan data dimana terbukti bahwa di Indonesia 
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merupakan negara yang mengalami peningkatan dalam konsumsi makanan 

olahan. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240juta jiwa membuat 

Indonesia sangat berpotensi menjadi target pasar makanan dan minuman olahan 

terutama di Asia Tenggara. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan konsumsi 

makanan olahan meningkat hingga 41%. 

Saat ini, Indonesia sedang mengalami peningkatan ekspor makanan olahan 

yang mencapai 10.7% dengan nilai US$ 1,67 Miliar atau sekitar Rp. 15 Triliun. 

Namun hasil ekspor ini tidak menutup kemungkinan dengan adanya impor 

makanan olahan yang mencapai US$ 1,73 atau sekitar Rp. 15,57 Triliun. Peluang 

pasar makanan olahan dalam dan luar negri yang diimpor ke Indonesia masih 

terbuka lebar (Waluyani, 2012). 

Selain itu, anak-anak yang mengkonsumsi makanan bergula setiap harinya 

memungkinkan 55 persen akan mengalami obesitas. Penelitian dilakukan kepada 

25475 anak dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa BMI meningkat sebesar 

0.07. Selain itu pada 15.736 anak BMI meningkat sebesar 0.06. Bukti dengan 

mengurangi minuman manis secara signifikan akan mengurangi berat badan anak 

dan remaja. Peneliti menemukan dengan mengurangi 104 kal dari minuman 

bergula dikaitkan dengan 1,01 kg berat badan kurang lebih 1,5 tahun di antara 

anak-anak dengan berat badan normal (Lobstein, 2014). 

Obesitas merupakan salah satu efek buruk yang mengkhawatirkan bagi 

anak-anak. Menurut WHO, ada sekitar 43 juta anak pra-sekolah yang mengalami 

obesitas atau kelebihan berat badan. WHO juga memperingatkan bahwa 6 dari 10 

kematian setiap tahun disebabkan oleh penyakit jantung, kanker, diabetes dan 
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paru-paru kronis. Keempat penyakit tersebut mempunyai satu faktor penyebab 

utama yakni pola makan yang buruk (Wahyuningsih, 2011). 

Makanan cepat saji menjadi salah satu faktor dimana obesitas begitu 

bertumbuh pesat. Makanan cepat saji juga kita temukan di luar dan banyak di 

mall. Berdasarkan hasil riset MARS Indonesia (Indonesian Consumer Profile 

2008) menunjukkan bahwa 82,2 persen konsumen di kota Jakarta dan Surabaya 

minimal sekali atau dua kali mengunjungi mall. MARS Indonesia juga melakukan 

riset di 8 kota  (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, 

Balikpapan, Palembang) dan dimuat dalam “Perilaku Belanja Konsumen 

Indonesia 2009” dimana tertulis bahwa 74,3 persen konsumen berkunjung di hari 

libur, 25,7 persen di hari kerja. Palembang menduduki peringkat tertinggi dengan 

konsumen yang mengunjungi mall di hari libur dengan angka 86,1 persen. Di hari 

kerja, Bandung menduduki posisi tertinggi yakni 40,3 persen.  

Kegiatan yang dilakukan selama di mall adalah sekadar melihat-lihat alias 

window shopping dengan porsi 81,6 persen. Disusul kemudian belanja di 

supermarket (57,9 persen), belanja pakaian (51,5 persen), makan di 

foodcourt/restoran (48,8 persen), bermain di arena permainan (18,5 persen), 

belanja footwear (18,0 persen), nonton di bioskop (15,3 persen), makan di café 

(10,7 persen), belanja buku (10,6 persen), dan belanja elektronik (8,7 persen) 

(Zumar, 2009). 
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Gambar 3.12. Alasan Masyarakat Menjungi Mall 

Di sini kita melihat bahwa persentasi masyarakat berkunjung ke mall 

untuk makan saja cukup besar yakni 48,8% dan kita tahu bahwa makanan di luar 

atau mall banyak merupakan makanan cepat saji yang tidak sehat. 

Indonesia sedang menghadapi kemungkinan meledaknya penderita 

obesitas. Menurut Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), 

Herdinsyah pada saat ini jumlah penderita obesitas di Indonesia di kalangan 

remaja sudah mencapai angka 18% (Siswono, 2007). Penelitian di Semarang pada 

tahun 2004 memperlihatkan bahwa prevalensi overweight pada anak adalah 9,1 

persen dan 10,6 persen obesitas (Musa, 2010). 

Penulis melakukan penelitian mengenai obesitas di dunia termasuk di 

Indonesia, dan mendapatkan beberapa data penelitian yakni sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Purnamasari Sulistianingsih dari Divisi 

Alasan	  Masyarakat	  Mengunjungi	  
Mall	   Window	  Shopping	  

Belanja	  Supermarket	  

Belanja	  Pakaian	  

Makan	  di	  Restoran	  

Bermain	  di	  Area	  
Permainan	  
Belanja	  Footwear	  

Nonton	  di	  Bioskop	  

Makan	  di	  Café	  

Belanja	  Buku	  

Belanja	  Elektronik	  

Perancangan Visual..., Angelia Jingga, FSD UMN, 2015



	  

	   76	  

Metabolik Endokrinologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) 

menyebut, 67 persen warga Jakarta menderita obesitas. Kenaikan obesitas 

pada anak di dunia, hampir mencapai 50 persen (Afrisia, 2014). 

2. Menurut estimasi WHO, penyakit kanker 30% disebabkan oleh faktor 

obesitas dan kurang aktivitas fisik. Menurut data Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2007, prevalensi berat badan berlebih anak-anak usia 6-14 

tahun pada laki-laki 9,5% dan pada perempuan 6,4%, yang hampir sama 

dengan estimasi WHO sebesar 10 % pada anak usia 5-17 tahun. Menurut 

Prof. Tjandra Yoga hal ini menunjukkan tingginya angka obesitas di 

masyarakat termasuk pada anak (Depkes, 2009). 

Dalam pola makan sehat ideal, buah dan sayuran merupakan bagian yang penting. 

Bagi anak-anak, nutrisi dari buah dan sayuran sangat dibutuhkan dalam tumbuh 

kembangnya. Beberapa manfaat buah bagi anak di antaranya adalah (Brighterlife, 

2014): 

1. Selain penting untuk tumbuh kembang anak, nutrisi juga baik bagi sistem 

kekebalan tubuh anak. Penelitian menunjukkan buah juga membantu 

mencegah berbagai penyakit kronis seperti kanker, jantung, dan lain-lain. 

WHO memperkirakan bahwa 2,7 juta nyawa bisa diselamatkan dengan 

mengkonsumsi buah secara rutin. 

2. Konsumsi buah mengurangi resiko obesitas bagi anak. Dengan itu, buah 

dilengkapi kandungan lemak dan kalori yang rendah. Department of Health 

and Human Services menyatakan bahwa konsumsi buah yang tinggi 
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berhubungan dengan berat badan yang sehat.  

3. Kandungan serat yang dikandung oleh buah juga membantu sistem 

pencernaan.  

4. Penelitian Journal of School Health edisi April 2008, anak dengan pola 

makan sehat dan banyak mengkonsumsi buah mempunyai tingkat akademis 

yang lebih baik dibandingkan dengan yang jarang. 

5. Memperbanyak konsumsi buah akan mengurangi porsi cemilan kemasan anak 

yang tidak sehat. Karena mengonsumsi buah juga mengenyangkan.  

Kita bisa lihat bahwa obesitas disebabkan oleh makanan yang tidak sehat 

dan tidak bergizi. Namun makanan sehat sering kali ditolak oleh anak-anak. 

Sebagai contohnya buah-buahan menjadi salah satu makanan yang tidak disukai 

oleh anak-anak. Buah-buahan tetap harus diberikan kepada anak walaupun anak 

tidak menyukainya. Pemberian buah bisa diakali dengan cara dibuat jus dan 

mengkombinasikan beberapa jenis buah sehingga rasanya menjadi lebih enak 

(Utami, 2010, hlm.15). 

Faktanya lagi, satu dari lima anak juga tidak suka makan buah. Padahal 

buah merupakan nutrisi penting yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan 

serat (Yuliana, 2013).  

Pengenalan jus sedini mungkin kepada anak karena masa kanak-kanak 

adalah usia tumbuh kembang anak. Anak-anak cenderung mengonsumsi makanan 

yang mereka suka dan mengabaikan makanan yang kurang mereka sukai. 

Perkenalkan aneka buah kepada mereka sedini mungkin supaya mereka tidak 

menjadi picky eater. Jus adalah salah satu jurus dalam menghadapi anak yang 
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malas dan tidak suka makan buah maupun sayur. Dengan mengolah bahan 

tersebut ke dalam bentuk jus, anak akan lebih mudah mengonsumsinya dan akan 

menyukainya. Air berfungsi sebagai pelarut aneka vitamin yang terdapat pada 

buah. Jus bisa menggantikan air agar anak-anak terhindari dari dehidrasi dan tidak 

mudah sakit karena vitamin yang terkandung dalam jus mampu meningkatkan 

daya tahan tubuh si kecil (Kharie, 2010, hlm.4). 

Selain mengandung banyak zat gizi yang baik, jus juga dapat mengatasi 

berbagai penyakit pada anak seperti menurunkan demam, mengobati batuk pilek, 

meredakan batuk rejan, mengobati radang amandel, merangsang nafsu makan 

juga meningkatkan berat badan, mengatasi bronchitis, mengobati sariawan, 

mengatasi anemia, mengatasi diare, mengurangi mual dan muntah, mengatasi 

sembelit, mengatasi gangguan penglihatan, menurunkan nafsu makan berlebihan. 

Tentunya bahan jus yang dipakai juga berbeda-beda. Contoh untuk mengatasi 

gangguan penglihatan bisa diberikan jus wortel pada anak (Utami, 2010, hlm. 56). 

Kita juga tahu bahwa anak-anak cenderung menyukai minuman manis. 

Konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan obesitas pada anak. Untuk 

menghindari kelebihan gula, maka jus buah bisa menjadi salah satu solusi, akan 

tetapi sebaiknya perlu diperhatikan beberapa hal penting ini (Mustinda, 2014) 

1. Gunakan buah segar 

Buah mengandung gula alami yaitu fruktosa. Buah juga mengandung vitamin, 

mineral dan serat yang berfungsi penting untuk kekebalan tubuh anak serta 

melancarkan pencernaan anak. 

2. Hindari jus kemasan 
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Anak-anak sangat menyukai rasa manis jus kemasan, namun gula berlebihan yang 

dikandung jus kemasan dapat menyebabkan anak obesitas. Selain itu, bahan 

pengawet yang dikonsumsi juga dapat menyebabkan penyakit pada anak saat 

dewasa. 

3. Kebutuhan gula 

Kebutuhan gula anak hanya sekitar 20-25gr dalam sehari. Aturlah kandungan gula 

jika jus buah ingin ditambahkan gula. 

4. Kombinasi buah 

Sebaiknya mengkreasikan campuran buah menjadi jus yang enak.  

5. Hindari penggunaan botol dodot 

Memberikan jus buah sebaiknya di gelas. Hal ini menghindari anak mengonsumsi 

jus buah pada saat mau tidur, karena dapat menyebabkan karies pada gigi. 

 

3.2.5. Analisis SWOT 

3.2.5.1. Strength  

 Kampanye ini dapat menambah pengetahuan bagi ibu rumah tangga 

tentang bahaya makanan cepat saji bagi tumbuh kembang anak juga 

mengedukasikan kepada ibu rumah tangga bagaimana cara memberikan 

jus sebagai pengganti cara konsumsi buah kepada anak dan fungsi dari 

konsumsi jus setiap harinya bagi anak. Ada pula dukungan dari lembaga 

sosial masyarakat yang juga memperhatikan kasus ini pada lingkungan 

perkotaan sekarang ini.  
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3.2.5.2. Weakness 

Kampanye ini hanya ditujukan kepada masyarakat perkotaan dimana 

teknologi yang berkembang pesat dan hidup modern yang ditemukan di 

kehidupan perkotaan sekarang ini. Dengan demikian, daerah lain terutama 

daerah kawasan menengah ke bawah yang bukan menjadi daerah 

perkotaan tidak bisa banyak dijangkau. 

3.2.5.3. Opportunity 

Seperti yang kita tahu bahwa gaya hidup modern sudah diterapkan oleh 

hampir semua masyarakat menengah ke atas. Tempat-tempat yang menjadi 

tempat nongkrong ibu-ibu juga sudah semakin banyak. Hal tersebut akan 

membantu kampanye ini karena kampanye ini akan disebarkan melalui 

tempat-tempat tersebut. Selain itu teknologi yang sudah canggih sangat 

membantu dalam perancangan kampanye ini. Bantuan dari gadget baik 

dari social media atau lainnya membantu ibu rumah tangga lebih 

teredukasi, dan dengan begitu kampanye akan mudah disebarluaskan.  

3.2.5.4. Threat 

Sikap apatis merupakan salah satu faktor yang tidak akan mendukung dan 

membuat para ibu rumah tangga tidak peduli dengan lingkungan 

sekitarnya. Persepsi dan ketakutan dianggap tidak modern atau kuno juga 

akan menganggu lifestyle mereka. Mereka tentu memilih waktu untuk hal 

yang berhubungan dengan lifestyle perkotaan dibandingkan harus berkutat 

di dapur. 
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3.3. Target Audience 

Dalam menentukan target audience penulis menggunakan pemetaan Segmentasi, 

Targeting, dan Positioning. Berdasarkan pemetaan tersebut, berikut adalah 

karakteristik target audiens daripada kampanye sosial ini : 

1. Golongan Primer 

a. Demografi  

Warga Negara Indonesia, wanita atau ibu rumah tangga berusia 30-40 tahun, 

mempunyai anak berusia 6-9 tahun, memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. 

b. Geografi  

Wilayah perkotaan khususnya DKI Jakarta 

c. Psikografi 

Memiliki gaya hidup modern perkotaan, menyukai hal praktis dan efisien, 

mengikuti trend dan gaya hidup modern, mengikuti perkembangan berita dan 

teknologi, tidak mempunyai babysitter. 

d. Behavioral 

Orang tua urban yang terpengaruh dengan “modern” , cepat, dan instant sehingga 

kurang menyadari dan mengatur makanan anak dan lebih sering memberikan 

makanan cepat saji. 

2. Golongan Sekunder 

Kampanye sosial ini juga akan langsung mengkomunikasikan kepada anak-anak 

usia 6-9 tahun. Tujuan dari komunikasi melalui sekolah ini agar bisa 
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mempermudah orang tua mengajak anak-anak mengonsumsi buah-buahan melalui 

jus dan secara tidak sengaja orangtua yang berada di sekolah juga akan 

mendengarkan kampanye ini. 

Berdasarkan dari target audiens primer dan sekunder maka akan 

digunakan dua strategi kampanye sosial yakni penyebaran melalui media cetak 

kepada target primer secara langsung maupun tidak langsung juga kemudian 

bekerja sama dengan sekolah agar kampanye bisa dikomunikasikan kepada target 

sekunder. 

 
3.4. Kerangka Berpikir 

Mengonsumsi buah-buahan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang 

termasuk anak. Jus merupakan salah satu jurus dalam mengonsumsi buah-buahan. 

Konsumsi buah dan jus mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh salah 

satunya adalah mencegah kegemukan. Kampanye ini bertujuan untuk 

meningkatkan awareness ibu rumah tangga dan menginformasikan kepada 

mereka pentingnya buah dan biasakan si kecil untuk mengonsumsi buah setiap 

harinya. 

3.4.1. Mindmapping 

Berikut adalah mindmapping yang telah penulis lakukan untuk mendapatkan hasil 

dari data-data yang sudah diteliti. 
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Gambar 3.13. Mindmapping 

Dari hasil mindmapping di atas, didapatkan 3 kata kunci yaitu “Healthy”, 

“Fresh”, dan “Juice” yang akan dipakai sebagai big idea dari kampanye ini. 

Didapatkan pula 3 kata kunci yang mendeskripsikan jus yaitu “sweet”, “liquid”, 

dan “colourful”.  

 

3.4.2. Big Idea 

Big idea merupakan ide utama yang didapat setelah proses analisa dari kata-kata 

kunci yang nantinya akan menjadi inti dari penerapan kreatif. Berdasarkan analisa 

penulis, ide utama dari kampanye sosial konsumsi buah-buahan yang akan 

dikomunikasikan adalah Healthy Fresh Juice atau segar, sehat, jus. Kata healthy 

yang memiliki makna ‘sehat’ yang akan digunakan sebagai simbol dari kesehatan 

yang didapatkan dari juice juga menjadi salah satu jalan keluar dari masalah 
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kegemukan. Kata fresh diartikan sebagai segar, dimana segar mengungkapkan 

segarnya dari jus asli yang dibuat oleh ibu rumah tangga. Selain itu segar juga 

menjadi simbol dari kelincahan anak yang ideal dan sehat, dimana anak sehat 

tentu lebih bebas bergerak daripada anak obesitas. Juice merupakan salah satu 

cara agar anak-anak mau mengonsumsi buah. Dengan terbebas dari obesitas maka 

anak-anak akan mempunyai hidup sehat. Dengan adanya hidup sehat, maka anak 

akan aktif bergerak, dan semangat. Jus ini juga merupakan asupan sehat bagi 

anak-anak.
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