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PANDUAN WAWANCARA 

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/ Saudara untuk mengisi panduan wawancara tentang 

makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang telah dikonsumsi selama ini 

dengan cara memberi jawaban sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara rasakan. Atas 

kerjasama dan bantuannya saya ucapakan terima kasih. 

A. Identitas Responden 

1. Nama   : 

2. Alamat   : 

3. Jenis Kelamin  : L/P 

4. Umur   :  …..th 

5. Pekerjaan  : 

6. Tingkat Pendidikan :  a. SD b. SMP c. SMA.  d. PT. 

7. Penghasilan  :  

B. Makanan dengan klaim kesehatan  

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengkonsumsi makanan atau minuman dengan 

klaim kesehatan?    

(   ) ya 

(   ) tidak  

2. Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan apa sajakah yang 

bapak/ibu konsumsi saat ini.  

3. Dari mana Bapak/Ibu/ Saudara mengetahui produk makanan atau minuman 

dengan klaim kesehatan tersebut?.  

4. Bagaimakah indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim 

kesehatan yang bapak/ibu/konsumsi saat ini? 

5. Faktor-faktor pendorong konsumen mengkonsumsi makanan / minuman  

dengan klaim kesehatan dengan merk tertentut? 

KODE 
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6. Sejak kapan mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim 

kesehatan? 

7. Faktor-faktor apa saja yang mendorong bapak/ibu saudara mengkonsumsi  

makanan atau minuman dengan klaim kesehatan tersebut? 

     8. Apakah manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim 

kesehatan? 

     9. Apakah Bapak/Ibu Saudara merasakan manfaat makanan atau minuman dengan 

klaim kesehatan sesuai dengan yang diklankan?. 

(   ) ya 

(   ) tidak 
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LAMPIRAN  

CATATAN HASIL WAWANCARA 

         

         Makanan dengan klaim kesehatan 

R1.  - Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

           ya 

        - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi ?  

           Redoxon, blue band 

        -  Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

            Ble Band   :  Iklan TV dan Radio  

            Redoxon   :  Majalah dan Iklan TV   

        -  Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

Blue band    :   Pengganti selai dan minyak goreng. 

Redoxon   : Menyegarkan badan, membantu Metabolisme dan menjaga 

Stamina. 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

  Blue Band :  karena dapat dijadikan sebagai pengganti minyak goreng 

sehingga makanan menjadi gurih. 

  Redoxon  :  Karena ingin menjaga Kesehatan, Menyegarkan badan, menjaga 

stamina”. 

- Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Blue band : sejak tahun 2004  

   Redoxon  : sejak tahun 2004   

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan atau minuman 

dengan klaim kesehatan?. 
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   Blue band  :  heiginis, harga murah, menyehatkan, mudah didapat 

   Redoxon    :   Harga murah, hieiginis, praktis berguna bagi kesehatan 

- Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Blue Band :   sebagai pengganti minyak goreng, lebih bervitamin, membuat 

masakan lebih lezat dan gurih. 

   Redoxon   :   sebagai minuman suplemen yang dapat menjaga stamina tubuh   

agar segar dan terhindar dari flu.  

- Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 

dengan yang diklankan?. 

   Blue Band :   ya, sesuai dengan yang diiklankan  

   Redoxon   :   ya, sesuai dengan yang diiklankan.  

R2.  - Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

           ya 

        -  Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi?  

Energen Sereal, Biskuat  Energi 

        -  Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

           Energen Sereal : Iklan TV dan Brosur Belanja di Supermarket 
 
           Biskuat Energi : Iklan TV dan Selebaran di Supermarket 
   
      -   Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

 
           Energen Sereal   : “....pengganti sarapan pagi sehingga tidak lapar.” 
 
           Biskuat  Energi  : “...Sebagai makanan ringan/ camilan yang menyehatkan.”  
 

-  Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

           Energen Sereal :  “....Sebagai makanan  yang menyehatkan.” 
 
           Biskuat Energi :  “....Sebagai makanan ringan yang menyehatkan.” 
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- Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

Energen Sereal : sejak tahun 2001 

Biskuat Energi : sejak tahun 2005  

        - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan 

klaim kesehatan?. 

           Energen Sereal : simple, praktis, aneka macam rasa, menyehatkan. 

           Biskuat Energi : Harga terjangkau, praktis , mudah didapat. 
 
         - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Energen Sereal : Sebagai pengganti sarapan pagi. 
 
           Biskuat  Energi : Dapat menambah energi untuk metabolisme tubuh, pengganti 
 
           Karbohidrat. 
 
        - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai  

  
           dengan yang diklankan? 
 
           Energen Sereal : Ya, sesuai yang diiklankan. 
 
           Biskuat Energi : Ya, sesuai yang diiklankan. 
 
R3.  - Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
          Ya 
 
       - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
 
          Biskuat Energi. 
  
       - Informasi produk makanan dengan klaim kesehatan?  
 
         Biskuat Energi : Iklan radio,  Iklan TV, dan selebaran di Supermarket. 
 
       - Indikasi dari produk makanan dengan klaim kesehatan? 
 
         Biskuat Energi : Sebagai makanan ringan/ camilan. 
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       - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan atau minuman  dengan 
 
          klaim kesehatan? 
 
         Biskuat Energi : Harga terjangkau, praktis, mudah didapat, dan kualitas terjamin 
 

-  Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

         Biskuat Energi :“.....Sebagai makanan ringan yang menyehatkan.” 
 
      - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
         Biskuat Energi : Tahun 2003  
 
      - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan atau minuman  dengan 
 
        klaim kesehatan? 
 
        Biskuat Energi : Harga terjangkau, praktis, mudah didapat, dan kualitas terjamin 
 
.    - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 
        Biskuat Energi : “…..penambah energi untuk metabolisme tubuh pengganti 
 
        karbohidrat.” 
 
     - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 
 
       dengan yang diiklankan? 
 
       Biskuat Energi : Ya, sesuai yang diiklankan. 
 
R4.  - Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
  
          Ya  
 
       -  Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi ?  
 
          Oreo coklat  Sandwich Cookies 
 
       - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
  
         Oreo Coklat Sandwich Cookies : Iklan TV dan Teman         
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        -  Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

           Oreo Coklat Sandwich : “...Sebagai makanan ringan/ camilan yang  

           Menyehatkan.”  

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

   Oreo Coklat Sandwich : “....untuk camilan yang menyehatkan.” 

- Mulai mengkonsumsi makanan dengan klaim kesehatan? 

   Oreo Coklat Sandwich : Tahun 1999 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 

dengan klaim kesehatan?. 

Aneka macam rasanya, kualitas terjamin, banyak tersedia di warung-warung 

dan supermarket. 

- Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Oreo Coklat Sanwich : “…Buat camilan kalau minum susu” 

- Merasakan manfaat makanan dengan klaim kesehatan sesuai dengan yang 

diklankan?. 

           Oreo Coklat Sandwich : Ya, sesuai dengan khasiatnya 

R5.  - Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

          Ya 

       - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi ? 

          Pocary Sweat  

       - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

           Iklan TV 

       - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

         Pocary Sweat : “.....Menggantikan cairan saat berolahraga”. 
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- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

            Pocary Sweat : “....Karena sebagai minuman yang mencegah dan menjaga  

            cairan tubuh yang hilang.”  

- Mulai mengkonsumsi makanan dengan klaim kesehatan? 

   Pocary Sweat : Tahun 2003 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 

dengan klaim kesehatan?. 

   Pocary Sweat : praktis, heiginis, menyehatkan dan kualitas terjamin  

- Manfaat mengkonsumsi  makanan dengan klaim kesehatan? 

   Pocary Sweat : “…Dapat mencegah dehidrasi.” 

- Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 

dengan yang diklankan? 

   Pocary Sweat : Ya, sangat sesuai khasiatnya dengan yang diiklankan. 

R6.   -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   ya 

- Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

   Hemaviton Action 

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Hemaviton Action : Iklan TV 

- Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

 Hemaviton Action : “.......memberikan kekuatan agar pulih dan tetap action  

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.” 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

   Hemaviton Action : “... Untuk menjaga stamina tubuh agar tetap optimal.” 

- Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
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   Hemaviton Action :  Tahun 2004. 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 

dengan klaim kesehatan?. 

Hemaviton Action : Harga murah, mudah didapat,  kualitas terjamin. 

- Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Hemaviton Action : Stamina tubuh terjaga 

- Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 

dengan yang diklankan?. 

   Hemaviton Action : Sesuai dengan yang diiklankan. 

R7.   -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   ya 

- Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

            Biskuit Belvita, Adem sari 

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Biskuit Belvita : Iklan  TV dan slebaran di supermarket 

            Adem sari : Iklan TV dan slebaran di supermarket. 
 
         - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Biskuit Belvita :  : “....Sebagai makanan ringan/ camilan yang menyehatkan” 
. 
            Adem sari : “....Melegakan tenggorokan”. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

            Biskuit Belvita : Karena sebagai camilan yang menyehatkan. 
 
            Adem sari : Karena dapat mencegah tenggorokan serta mencegah sariawan. 
 
         - Mulai mengkonsumsi makanan dengan klaim kesehatan? 
 
            Biskuit Belvita : Tahun 2006 
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            Adem sari : Tahun 2003 
 
         - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 
 
            dengan klaim kesehatan? 

Biskuit Belvita : Harga murah dan praktis. 

Adem sari : Harga murah, praktis, dan menyegarkan.   

- Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Biskuit Belvita : Membantu proses metabolisme dalam tubuh agar menjadi 

                                       energi. 
 
            Adem sari : Menjaga kesegaran badan danmenjaga kesehatan tubuh. 
 
        -  Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai  
   
           dengan yang diiklankan? 
 
           Biskuit Belvita : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
           Adem sari : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
R8.   -  Pengkonsumsi produk makanan atau minunam dengan klaim kesehatan?  
 
            Ya 
 
        -  Jenis makanan dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

 
            Biskuit Roma dan Pocary Sweet 
 
        - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Biskuit Roma : Iklan TV , Surat kabar, dan Majalah. 
 
           Pocary Sweat : Iklan TV, Surat kabar, dan Majalah. 
 
        - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
          Biskuit Roma  :   “....Sebagai makanan ringan/ camilan yang sehat”. 
 
          Pocary Sweat  :  “… Membantu cairan yang hilang saat beraktivitas”. 
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- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

          Biskuit Roma :  “....Sebagai camilan yang sehat.” 
 
          Pocary Sweat : “...Sebagai minuman yang mencegah dan menjaga cairan tubuh 
  

                       yang hilang.” 
 

       - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
          Biskuit Roma : Tahun 2002 
 
          Pocary Sweat : Tahun 2004 
 
       - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan 
 
          klaim kesehatan? 
 
          Biskuit Roma :  Harga murah, praktis, mudah didapat. 
 
          Pocary Sweat : Harga murah, menyehatkan, dan higienis. 
 
         -  Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Biskuit Roma : Membantu proses metabolisme, karbohidrat, protein dan            
             
                                      energi. 
             
            Pocary Sweat  :  Mencegah dehidrasi. 
  
         -  Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 
  
            dengan yang diiklankan? 
 
            Biskuit Roma : Ya, sesuai. 
 
            Pocary Sweat : Ya, sesuai. 
 
R9.   -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
             
            Ya 
      
         - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
 
           Queker Oats dan Biskuit energi 
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         - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Queker Oats : Iklan TV dan Slebaran di supermarket 
 
           Biskuat Energi : Iklan TV dan Brosur belanja supermarket. 
 
         - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

 
           Queker Oats  : Memperkuat tulang gigi karena diperkaya vitamin dan kalsium 
 
           Biskuit energi : Sebagai makanan ringan / camilan. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

           Queker Oats : “.... Sebagai makanan pengganti nasi yang mengenyangkan- 
 
                                     Perut.”  
 
           Biskuat Energi : “ ....Karena sebagai makana ringan yang sehat.” 
 
         - Mulai mengkonsumsi makanan dengan klaim kesehatan? 
 

Queker Oats : Tahun 2005 
 

Biskuat Energi : Tahun 2004 
 

         - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 
 
           yang diklaim kesehatan? 
 
           Queker Oats : Bermanfaat bagi tubuh, praktis, higienis, dan kualitas terjamin. 
 

Biskuat Energi : Harga murah, praktis, simple. 
 

        - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Queker Oats : Menjaga kesehatan jantung. 
 
           Biskuat Energi : Menambah energi untuk metabolisme tubuh,  pengganti-  
 
                                      Karbohidrat. 
        - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai  
 
          dengan yang diiklankan? 
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          Queker Oats : Ya sesuai dengan yang diiklankan. 
 
           Biskuat Energi : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
R10  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   ya 

- Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

   Kratindeng dan Hemaviton Action 

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   Kratingdeng : Iklan TV dan slebaran di Supermarket. 

            Hemaviton Action : Iklan TV, teman dan slebaran di Supermarket. 
 
         - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Kratingdeng : “....Membantu menyegarkan tubuh saat bekerja.” 
 
            Hemaviton Action : “...Membatu memberikan kekuatan pada tubuh saat – 
 
                                           beraktivitas sehari-hari.” 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

 
Kratingdeng : Action : “....Karena dapat menjaga stamina tubuh agar segar- 
 
                                  dan pulih kembali.” 

 
Hemaviton Action : “....Untuk menjaga stamina tubuh agar tetap optimal – 
 
                                  dan segar kembali.” 
 

         - Mulai mengkonsumsi makanan dengan klaim kesehatan? 
 

Krangtingdeng : Tahun 2003 
 
Hemaviton Action :  Tahun 2005 
 

         - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 
 
           dengan klaim kesehatan? 
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           Kratingdeng : Harga murah, menyegarkan, praktis, dan Aneka macam rasanya. 
 
           Hemaviton Action : Harga murah, mudah didapat, menyegarkan, dan praktis. 
 
         - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Kratingdeng :  Membantu meningkatkan stamina tubuh. 
 
            Hemaviton Action : Stamina tubuh terjaga. 
 
         - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 
 
            dengan yang diklankan?  
 
           Kratingdeng : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 

Hemaviton Action : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 

R11  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 

Ya 
 

         -  jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
 
             Vitazone 
 
         -  Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
             Vitazone : Iklan TV, Radio, dan majalah. 
 
         -  Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 

Vitazone : Sebagai vitamin water pelepas dahaga. 
 

-  Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

           Vitazone : “....Karena dapat mencegah dehidrasi, dan harga murah.” 
 
        - Mulai mengkonsumsi makanan dengan klaim kesehatan? 
 
           Vitazone : Tahun 2006. 
 
         - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan atau minuman dengan  
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            klaim kesehatan?. 
 
            Vitazone : Harga murah, menyegarkan, mudah didapat. 
 
          - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

    Membantu untuk menambah energi & stamina tubuh. 

 - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 

dengan yang diklankan?. 

   Vitazone : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 

R12  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   Ya 

- Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

   Biskuit Belvita 

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Iklan TV dan slebaran di supermarket 

- Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

Biskuit Belvita :”....Sebagai makanan ringan/camilan”. 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

            Biskuit Belvita : “....Sebagai camilan yang menyehatkan tubuh”. 
 
          - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
             Biskuit Belvita : Tahun 2005 
           - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan atau minuman  
 
             dengan klaim kesehatan?  
 
             Biskuit Belvita : Harga murah, praktis, simple. 
     
           - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
              Biskuit Belvita : Membantu pembentukan kepadatan tulang dan gigi. 
           
           - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai  
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             dengan yang diklankan?. 
 
              Biskuit Belvita :  Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
R13  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   ya 

- Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

   Hemaviton action dan Pocari Sweat 

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Hemaviton action : Iklan TV, majalah, dan Brosur belanja supermarket. 

            Pocari Sweat : Iklan TV dan Teman. 
 
          - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
             Hemaviton action : Membantu memberikan kekuatan pada tubuh saat  
 
                                             beraktivitas sehari-hari. 
 
             Pocary Sweat : Membantu menggantikan cairan yang hilang saat beraktivitas  
 
                                     dan mencegah dehidrasi. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

               
              Hemaviton action : “....untuk menjaga stamina tubuh agar tetap optimal 
                                                
                                              dan segar kembali” 
              
              Pocary Sweat : “........sebagai minuman yang mencegah dan menjaga cairan  
 
                                        tubuh yang hilang”. 
 
            - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
               Hemaviton action : Tahun 2003 
 
               Pocary Sweat : Tahun 2006. 
 
             - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan dengan klaim  
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                kesehatan?. 
 
                Hemaviton action : Harga murah, menyegarkan, dan mudah didapat. 
 
                Pocary Sweat : Praktis, higienis, menyehatkan dan kualitas terjamin. 
 
            - Manfaat mengkonsumsi  makanan dengan klaim kesehatan? 
 
               Hemaviton action : dapat mencegah dehidrasi 
 
               Pocary Sweat : dapat menjaga stamina tubuh. 
 
             - Merasakan manfaat makanan dengan klaim kesehatan sesuai dengan yang  
 
                diklankan?. 
 
                Hemaviton action : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
                Pocary Sweat : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
R14   -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
              
              Ya. 
          -  Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
 
              Energen Sereal dan Segar Dingin. 
 
           - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
              Energen Sereal : Iklan TV dan slebaran di supermarket. 
 
              Segar Dingin : Iklan TV dan Brosur belanja di Supermarket.  
 
           - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
              Energen Sereal : Sebagai pengganti sarapan pagi. 
 
              Segar Dingin : Membantu mencegah sariawan, bibir pecah-pecah, dan susah  
 
                                      buang air besar serta mengurangi gangguan pencernaan. 
 

-  Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

               Energen Sereal :”....Karena sebagai sarapan yang menyehatkan”. 
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               Segar Dingin : “....Karena untuk menjaga kesehatan dan mengobati  
 
                                        penyakit”.  
            - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

      Energen Sereal : Tahun 2002 

               Segar Dingin : Tahun 2005. 
 
             - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman  
 
               dengan klaim kesehatan?. 
 
               Energen Sereal : Simple, praktis, aneka macam rasa dan menyehatkan. 
 
               Segar Dingin : Harga murah, mudah didapat, menyehatkan, dan  
 
                                       menyegarkan. 
 
              - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
                Energen Sereal : Sebagai pengganti sarapan pagi dan menurunkan  
 
                                            kolesterol. 
 
                Segar Dingin : Dapat bermanfaat untuk mengobati penyakit dalam seperti 
 
                                        sariawan, bibir pecah-pecah. 
 
             - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan  
 
                sesuai dengan yang diklankan?. 
 
                Energen Sereal : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
                Segar Dingin : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
R15       -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 
                 Ya. 
              - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
 
                 Naturade Gold, Biskuit Peibis Monde. 
 
              - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
                 Biskuit Piebis Monde : Iklan TV, slebaran di Supermarket. 
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                 Naturade Gold : Iklan TV, Slebaran di Supermarket. 

- Indikasi dari produk makanan dengan klaim kesehatan? 

   Biskuit Piebis Monde : Sebagai makanan ringan/camilan. 

            Naturade Gold : Dapat meningkatkan stamina daya tahan tubuh dan daya  
 
                                       ingat. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

              Biskuit Piebis Monde : “....Untuk camilan makanan yang sehat”. 
 
              Naturade Gold : “....Untuk menyegarkan badan”. 
 
            - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
              Biskuit Piebis Monde : Tahun 2006 
 
              Naturade Gold : Tahun 2005 
 
            - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman  
 
              dengan klaim kesehatan?. 
 
              Biskuit Piebis Monde : Harga murah, praktis dan mudah didapat. 
 
              Naturade Gold : Harga murah, menyehatkan, meyegarkan dan mudah  
 
                                        didapat. 
 
            - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
               Biskuit Piebis Monde : Sebagai camilan yang sehat untuk tubuh. 
 
               Naturade Gold : Dapat bermanfaat untuk memberikan nutrisi pada otak dan 
 
                                          Otot. 
 
             - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 
 
               dengan yang diklankan? 
 
               Biskuit Piebis Monde : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
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               Naturade Gold : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
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R16  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   ya 

- Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

   Deabetasol  

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Deabetasol : Iklan TV dan slebaran di Supermarket 

- Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Deabetasol : Dapat mengendalikan kadar gula dengan darah, mengurangi 

                        resiko penyakit. 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

   Deabetasol :“....Karena terbebas dari asam lemak”.  

- Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Deabetasol : Tahun 2006 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 

dengan klaim kesehatan?. 

   Deabetasol : Menyehatkan, praktis dan menyegarkan. 

- Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Deabetasol : Dapat membantu mengurangi penyakit jantung koroner. 

- Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 

dengan yang diklankan?. 

   Deabetasol : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 

R17  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   ya 

- Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

    Milo Sereal, Biskuit energi, Pocary Sweat.  

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
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            Milo Sereal : Iklan TV dan Slebaran di Supermarket. 
 
            Biskuat Energi : Iklan TV dan slebaran di supermarket. 
 
            Pocary Sweat : Iklan TV, slebaran di Supermarket dan Teman. 
 
          - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Milo Sereal : Sebagai sarapan pagi pengganti nasi tambahkan susu agar 
 
                                  nikmat. 
 
            Biskuat Energi : Sebagai makanan ringan/camilan. 
 
            Pocary Sweat : Membantu menggantikan cairan yang hilang saat beraktivitas  
 
                                    serta mencegah dehidrasi. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu?    

 
             Milo Sereal : “....Karena sebagai makanan sarapan yang lezat dan nikmat”. 
 
             Biskuat Energi : “....Karena sebagai makanan ringan yang sehat”. 
 
             Pocary Sweat : “....Karena sebagai minuman untuk mencegah dan menjaga  
 
                                      cairan tubuh yang hilang”. 
 
           - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
              Milo Sereal : Tahun 2006 
 
              Biskuat Energi : Tahun 2004 
 
              Pocary Sweat : Tahun 2005 
 
            - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman  
 
              dengan klaim kesehatan?. 
 
              Milo Sereal : Harga murah, menyehatkan dan kualitas terjamin. 
 
              Biskuat Energi : Harga murah, praktis, mudah didapat dan kualitas terjamin. 
 



 109 

               Pocary Sweat : Harga murah, praktis, menyehatkan, menyegarkan dan 
 
                                        kualitas terjamin. 
 
             - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
                Milo Sereal : Sebagai sarapan pagi pengganti nasi dan meningkatkan  
 
                                      stamina tubuh agar tetap optimal. 
 
                Biskuat Energi : Sebagai penambah energi untuk metabolisme tubuh,  
 
                                           pengganti karbohidrat. 
 
                 Pocary Sweat : Dapat bermanfaat untuk mencegah dehidrasi. 
 
              - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 
               
                dengan yang diklankan?. 
                 
                Milo Sereal : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
                 
                Biskuat Energi : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
                Pocary Sweat : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
R18  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 
            Ya. 
 
         - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
 
            Cocorilas energi sereal, Kratindeng, dan Hemaviton action. 
 
         - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Cocorilas energi sereal : Iklan TV, slebaran di Supermarket dan majalah/surat  
 
                                                   kabar. 
 
             Kratindeng : Iklan TV  dan slebaran di Supermarket. 
 
             Hemaviton action : Ikaln TV dan slebaran di Supermarket.    
 
          - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
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           Cocorilas energi sereal : Sebagai makanan ringan/camilan. 
 
           Kratindeng : Membantu menyegarkan tubuh saat berkerja. 
 
           Hemaviton action : Membantu memberikan kekuatan pada tubuh saat  
 
                                           beraktivitas sehari-hari. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

            Cocorilas energi sereal : “...Sebagai makanan ringan yang sehat”. 
 
            Kratindeng : “...Dapat menjaga stamina tubuh agar segar dan pulih kembali”. 
 
            Hemaviton action : “....Unutk menjaga stamina tubuh agar tetap optimal dan 
 
                                            segar kembali”. 
 
         - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Cocorilas energi sereal : Tahun 2005 
 
            Kratindeng : Tahun 2004 
 
            Hemaviton action : Tahun 2003 
 
         - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman  
 
            dengan klaim kesehatan?. 
 
            Cocorilas energi sereal : Harga murah, praktis, menyehatkan, dan mudah  
 
                                                   didapat. 
 
            Kratindeng : Menyegarkan, meyehatkan dan harga murah. 
 
            Hemaviton cation : Harga murah, menyehatkan, menyegarkan, praktis. 
 
          - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Cocorilas energi sereal : Sebagai pengganti nasi bila ditambah susu menjadi  
 
                                                   lebih nikmat. 



 111 

- Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 

dengan yang diklankan?. 

   Cocorilas energi sereal : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 

            Kratindeng : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
            Hemaviton action : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
R19. -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 
            Ya 
 
          - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

   Queker Oats, Koko Krunch dan Mizone 

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Queker Oats : Iklan TV, brosur belanja di Supermarket 

            Koko Krunch : Iklan TV dan slebaran di Suoermarket. 
 
            Mizone : Iklan TV, Brosur belanja di Supermarket dan majalah/surat kabar. 
 
         - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Queker Oats : Memperkuat tulang dan gigi karena diperkaya vitamin dan 
 
                                  kalsium 
 
           Koko Krunch : Sebagai sarapan pagi penggantinasi tambahkan susu agar  
 
                                    nikmat.  
 
           Mizone : Membantu mengurangi dehidrasi saat cairan hilang. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

           Queker Oats : “.... Sebagai pengganti nasi yang mengenyangkan perut.” 
 
           Koko Krunch : “....Karena sebagai makanan ringan/camilan.” 
 
           Mizone : “....Untuk menambah stamina dan mencegah dehidrasi.” 
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- Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Queker Oats : Tahun 2002 

            Koko Krunch : Tahun 2002 
 
            Mizone : Tahun 2005 
         - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman  
 
            dengan klaim kesehatan?. 
 
            Queker Oats : Harga murah, menyehatkan , kualitas terjamin. 
 
            Koko Krunch : Harga murah, menyehatkan, kualitas terjamin. 
 
            Mizone : Menyehatkan, menyegarkan, mudah didapat, praktis, harga murah. 
 
         - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Queker Oats : Menjaga kesehatan jantung. 
 
            Koko Krunch : Dapat bermanfaat untuk meningkatkan energi. 
 
            Mizone : Dapat bermanfaat mencegah dehidrasi 
 
         - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai  
 
            dengan yang diklankan?. 
 
            Queker Oats : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
             Koko Krunch : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
             Mizone : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
R20  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
             
            Ya 
 
         - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
 
            Filma Biskuit, Biskuit Piebis Monde, La Segar, Tropicana Slim. 
 
         - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Filma Biskuit : Iklan TV, Slebaran di Supermarket. 
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          Biskuit Piebis Monde : Iklan TV, slebaran di Supermarket. 
 
          La Segar : Iklan TV, slebaran di Supermarket. 
 
          Tropicana Slim: Iklan TV, Brosur belanja di Supermarket dan Internet. 
 
        - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Filma Biskuit : Sebagai camilan yang sehat untuk tubuh. 
 
           Biskuit Piebis Monde : Sebagai makanan ringan/camilan. 
 
            La Segar : Membantu mengurangi penyakit dalam seperti sariawan,  
 
                             tenggorokan kering. 
 
            Tropicana Slim : Membantu mengurangi kadar gula yang tinggi pada 
 
                                        penderita kencing manis dan sebagai pengganti gula. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

            Filma Biskuit : “...Karena untuk makanan ringan yang sehat”. 
 
             Biskuit Piebis Monde : “....Karena untuk makanan camilan yang sehat”. 
 
             La Segar : “....Karena dapat mengobati penyakit dalam seperti sariawan”. 
 
             Tropicana Slim : “....Karena dapat mengurangi dan mengobati kencing  
 
                                        manis”.  
           - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
              Filma Biskuit : Tahun 2006 
 
              Biskuit Piebis Monde : Tahun 2006 
 
              La Segar : Tahun 2005 
  
              Tropicana Slim : Tahun 1999 
 
            - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman  
 
              dengan klaim kesehatan?. 
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              Filma Biskuit : Harga murah, praktis dan menyehatkan. 
 
              Biskuit Piebis Monde : Harga murah, praktis, mudah didapat, menyehatkan. 
 
              La Segar : Harga murah, menyehatkan, menyegarkan, mudah didapat. 
 
              Tropicana Slim : Harga murah, menyehatkan, mudah didapat. 
 
            - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
               Filma Biskuit : Dapat bermanfaat sebagai camilan yang sehat untuk tubuh. 
 
               Biskuit Piebis Monde : Sebagai camilan yang sehat untuk tubuh. 
 
               La Segar : Dapat bermanfaat untuk mengobati penyakit dalam seperti  
 
                                 sariawan, bibir pecah-pecah. 
 
                Tropicana Slim : Dapat bermanfaat untuk mengurangi kadar gula yang  
 
                                            tinggi pada penderita kencing manis. 
 
              - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 
 
                dengan yang diklankan?. 
 
                Filma Biskuit : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
                Biskuit Piebis Monde : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
                La Segar : ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
                Tropicana Slim : ya, sesuia dengan yang diiklankan 
 
R21.  - Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 
            Ya 
 
          - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi ? 
  
             Milo Sereal 
  
          - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
             Milo sereal : Iklan TV, slebaran di Supermarket. 
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        -  Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

Milo Sereal : “....Sebagai sarapan pengganti nasi tambahan susu agar nikmat”. 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

- Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Milo Sereal : Tahun 2005 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 

dengan klaim kesehatan?. 

    Milo Sereal : Harga murah, menyehatkan dan kualitas. 

- Manfaat mengkonsumsi  makanan dengan klaim kesehatan? 

   Milo Sereal : Sarapan pagi pengganti nasi, tingkatkan stamina tubuh agar  

   optimal. 

- Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 

dengan yang diklankan?. 

   Milo Sereal :Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 

R22.  - Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

            ya 

         - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

            Energen Sereal dan Segar dingin  

        -  Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

            Energen Sereal : Iklan TV, brosur belanja di supermarket. 

            Segar dingin : Iklan TV, Brosur belanja di supermarket. 
 
        -  Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Energen Sereal : Sebagai pengganti sarapan pagi. 
 
            Segar dingin : Dapat membantu mengurangi sariawan, bubir pecah-pecah,dan 
 
                                   susah buang air besar. 
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- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

    Energen Sereal : “ .....Karena sebagai sarapan yang menyehatkan.” 
   
    Segar dingin : “.....Untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit.” 
 

        - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Energen Sereal : Tahun 2003 
 
           Segar dingin : Tahun 2004 
 
        - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan 
 
           klaim kesehatan?. 
 
           Energen Sereal : Harga murah, praktis, aneka macam rasa, dan menyehatkan. 
 
           Segar dingin : Harga murah, menyehatkan, menyagarkan, dan mudah didapat. 
 
        - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
          Energen Sereal : Sebagai pengganti sarapan pagi dan menurunkan kolesterol 
 
          Segar dingin : Dapat bermanfaat untuk mengobati penyakit dalam seperti  
 
                                 sariawan, bibir pecah-pecah. 
        - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai  
 
          dengan yang diklankan?. 
 
          Energen Sereal : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
          Segar dingin : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
R23 - Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 
          Ya 
 
       - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi ?  
 
          Segar Dingin Madu 
 
       -  Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
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           Segar Dingin Madu : Iklan TV, brosur belanja di supermarket. 

         -  Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

             Segar Dingin Madu : Untuk membantu mencegah sariawan, bibir pecah- 

             pecah dan susah buang air besar serta mengurangi gangguan pencernaan. 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

   Segar Dingin Madu : “….Untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit”. 

- Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Segar Dingin Madu : Tahun 2004 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 

dengan klaim kesehatan?. 

   Segar Dingin Madu : Harga murah, menyegarkan, menyehatkan, mudah                                      

didapat, dan kualitas terjamin. 

- Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

  Segar Dingin Madu : Dapat bermanfaat untuk mengobati sariawan, bibir pecah 

dan susah buang air besar”. 

- Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 

dengan yang diklankan? 

   Segar Dingin Madu : Ya, sangat sesuai khasiatnya dengan yang diiklankan. 

R 24 -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   ya 

- Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

   Filma Biscuit, Biscuit Piebis Monde, La Segar Tropicana Slim. 

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Filma Biscuit : Iklan di TV, brosur belanja di supermarket. 

            Biscuit Piebis Monde : Iklan TV, Slebaran di Supermarket. 
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            La Segar : Iklan TV, Slebaran di Supermarket dan radio. 
 
             Tropicana Slim : Iklan TV, Slebaran di Supermarket, Majalah, dan Internet. 
 
           - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 

       Filma Biskuit : Sebagai camilan yang sehat untuk tubuh. 
 
       Biskuit Piebis Monde : Sebagai camilan/ makanan ringan. 
 
       La Segar : Untuk membantu mengurangi penyakit dalam seperti sariawan,  
 
                        tenggorokan kering. 
 
       Tropicana Slim : Membantu mengurangi kadar gula yang tinggi pada  
 
                                   penderita kencing manis. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

             Filma Biscuit : Untuk Makanan ringan yang sehat. 
 
             Biskuit Piebis Monde : Untuk Makanan camilan yang sehat. 
 
             La Segar : Untuk mengobati penyakit dalam seperti sariawan. 
 
             Tropicana Slim : Untuk mengurangi dan mengobati penyakit kencing manis. 
   
         - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 

      Filma Biskuit : Tahun 2006 
 

            Biskuit Piebis Monde : Tahun 2005 
             
            La Segar : Tahun 2004 
      
            Tropicana Slim : Tahun 2000 
 
         - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman  
 
           dengan klaim kesehatan?. 
 
           Filma Biskuit : Harga murah, praktis, dan kualitas  terjamin. 
 
           Biskuit Piebis Monde : Harga murah, praktis, mudah didapat, dan 
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                                                 Menyehatkan. 
 
           La Segar : Harga murah, menyehatkan, menyegarkan, dan mudah didapat. 
 
           Tropicana Slim :Harga murah, menyehatkan ,dan mudah didapat. 
 
         - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Filma biscuit : Dapat bermanfaat sebagai camilan yang sehat untuk tubuh. 
 
            Biscuit Piebis Monde : Dapat bermanfaat sebagai camilan yang sehat untuk  
 
                                                 tubuh. 
 
            La Segar : Dapat bermanfaat untuk mengobati penyakit dalam seperti  
 
                            sariawan, bibir pecah- pecah. 
 
            Tropicana Slim : Dapat bermanfaat mengurangi kadar gula yang tinggi pada  
 
                                        penderita kencing manis. 
         -  Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai  
          
            dengan yang diklankan? 
 
            Filma Biscuit : Ya, sesuai dengan yang di iklankan.] 
 
            Biscuit Piebis Monde : Ya, sesuai dengan yang di iklankan. 
 
            La Segar : Ya ,sesuai dengan yang di iklankan. 
 
            Tropicana Slim :Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
R25  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 
            Ya 
 
        - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
 
            Naturade Gold 
  
        - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Naturade Gold : Iklan TV, selebaran di Supermarket 
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        - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
  Naturade Gold : Meningkatkan stamina daya tahan tubuh dan daya ingat.  

- Alasan mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Naturade Gold : Untuk menyegarkan badan 

- Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Naturade Gold : Tahun 2006 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 

dengan klaim kesehatan?. 

   Naturade Gold : Harga murah, menyehatkan, dan mudah didapat.  

- Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

  Naturade Gold :Dapat bermanfaat untuk memberikan nutrisi otak dan otot. 

- Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai 

dengan yang diklankan?. 

   Naturade Gold :Ya, sesuai denagn yang di iklankan. 

R26  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   ya 

- Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

   Energen Sereal dan Redoxon 

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

   Energen Sereal : Iklan TV, brosur belanja di supermarket. 

            Redoxon : Iklan TV, selebaran di supermarket. 
 
        -  Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Energen sereal : Sebagai npengganti sarapan pagi. 
 
           Redoxon : Dapat menyegarkan badan, membantu metabolisme, dan menjaga  
 
                            stamina. 
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- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

  Energen Sereal :”….Untuk sarapan yang menyehatkan. 

           Redoxon : “….Untuk menjaga kesehatan dan menyegarkan badan. 
 
        - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Energen sereal : Tahun 2002 
 
           Redoxon : Tahun 2003 
 
       -  Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan  
           
           klaim kesehatan?. 
 
           Energen Sereal : Harga murah, mudah didapat, menyehatkan, praktis. 
 
           Redoxon : Harga murah, menyehatkan, kualitas terjamin, dan berguna bagi 
 
                             kesehatan.  
       -  Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Energen Sereal : Sebagai pengganti sarapan pagi dan menurunkan kolesterol. 
 
           Redoxon : Dapat bermanfaat sebagai minuman supplement yang bermanfaat 
 
                            menjaga stamina tubuh serta terhindar dari flu. 
       -  Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai - 
 
          dengan yang diklankan?. 
 
          Energen Sereal : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
          Redoxon : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
R27  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 
             Ya 
 
         - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
 
           Queker Oats dan Biskuat Energi. 
 
         - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
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           Queker Oats : Iklan TV dan Selebaran disupermarket. 

   Biskuat Energi :  Iklan TV, selebaran belanja di supermarket. 

- Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Queker Oats : Memperkuat tulang dan gigi karena diperkaya vitamin dan 

                           Kalsium. 

            Biskuat Energi : Sebagai makanan ringan/ cemilan. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

           Queker Oats : Untuk makanan pengganti nasi yang mengenyagkan perut. 
 

Biskuat Energi : Untuk makanan ringan yang sehat. 
 

         - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Queker Oats : Tahun 2004 
 
           Biskuat Energi : Tahun 2004 
 
        - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman    
 
          dengan klaim kesehatan?. 
 
          Queker Oats : Harga murah, praktis, bermanfaat bagi tubuh, kualitas terjamin. 
 
          Biskuat Energi : Harga murah, praktis.  
 
        - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
          Queker Oats : Dapat bermanfaat menjaga kesehatan jantung. 
 
          Biskuat Energi : Dapat menambah energi untuk metabolisme tubuh, pengganti  
 
                                     karbohidrat.  
  
        - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai  
 
          dengan yang diklankan?. 
 
          Queker Oats : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
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          Biskuat Energi : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
R28  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  

    ya 

- Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 

   Milo serial, Bismart Energi, dan Pocary sweat. 

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

   Milo Sereal : Iklan TV, brosur belanja di supermarket. 

            Bismart Energi : Iklan TV, Brosur belanja di supermarket. 
 
            Pocary Sweat : Dapat membantu menggantikan cairan yang hilang saat     
 
                                     beraktivitas. 
 
         - Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
            Milo Sereal : Sebagai sarapan pagi pengganti nasi tambahkan susu agar    
 
                                nikmat. 
 

Bismart Energi : Untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh. 
 

            Pocary Sweat : Membantu menggantikan cairan yang hilang saat beraktivitas. 
 
         - Alasan mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Milo Sereal : “....Untuk sarapan yang lezat dan nikmat.” 
 
           Bismart Energi : “..... Untuk makanan ringan yang sehat.” 
 
           Pocary Sweat : “......Untuk mencegah dan menjaga cairan tubuh yang hilang.” 
 
         - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Milo Sereal : Tahun 2005 
  
           Bismart  Energi : Tahun 2006 
 
           Pocary Sweat : Tahun 2005 
 
         - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman  
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           dengan klaim kesehatan?. 
   Milo Sereal : Harga murah, menyehatkan,dan kualitas terjamin dan mudah  

                                  Didapat. 
 
            Bismart Energi : Harga murah, praktis, menyehatkan, mudah didapat . 
 
            Pocary Sweat : Praktis, higienis, menyahakan, dan kualitas terjamin. 
 
         - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Milo Sereal : Dapat bermanfaat untuk pengganti sarapan pagi dan  
 
                                meningkatkan tubuh agak tetap optimal. 
 
            Bismart Energi : Dapat bermanfaat sebagi cemilan yang sehat untuk tubuh 
 
            Pocari Sweat : Dapat mencegah dehidrasi.   
 
         - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai  
           
           dengan yang diklankan?. 
   
            Milo sereal : Ya, sesuai dengan yang di iklankan. 
 
            Bismart Energi : Ya, sesuai dengan yang di iklankan 
 
            Pocari Sweat : Ya, sesuai dengan yang di iklankan 
 
R29  -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 
            Ya 
 
         -  Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
  
           Vita Zone dan Hemaviton   
          
         - Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Vitazone : Iklan TV dan selebaran di supermarket. 
 
            Hemaviton : Iklan TV dan selebaran di supermarket. 
    
         -  Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
             Vitazone : Sebagai vitamin water pelepas dahaga bervitamin. 
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            Hemaviton : membantu memberikan kekuatan pada tubuh pada saat  
 
                                beraktivitas sehari – hari. 
 

- Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi makanan/minuman dengan 

klaim kesehatan dengan merk tertentu? 

            Vitazone : “….untuk mencegah dehidrasi dan harga murah.” 
 
             Hemaviton :”…..untuk menjaga stamina tubuh agar tetap optimal dan segar  
 
                                  kembali.” 
 
         - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 

Vitazone : Tahun 2006 
 
Hemaviton : Tahun 2005 
 

         - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman  
 
           dengan klaim kesehatan?. 
 
           Vitazone : Harga murah, menyegarkan, mudah didapat 
 
            Hemaviton : Harga murah, menyehatkan, praktis, dan kualitas terjamin. 
  
         - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 
 
           Vitazone : Membantu untuk menambah energi dan stamina tubuh. 
 
            Hemaviton : Dapat bermanfaat untuk menjaga stamina tubuh. 
 
         - Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai  
 
           dengan yang diklankan?. 
 
           Vitazone : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
 
           Hemavitone : Ya, sesuai dengan yang diiklankan. 
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R30 -  Pengkonsumsi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan?  
 
           Ya 
 - Jenis makanan atau minuman dengan klaim kesehatan yang di konsumsi? 
    Energen Sereal  

- Informasi produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

           Energen Sereal : Iklan TV, selebaran belanja  di supermarket  

          -Indikasi dari produk makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

            Energen sereal : Sebagai pengganti sarapan pagi. 

            Energen : “.... Untuk makanan sarapan yang menyehatkan.”  

          - Mulai mengkonsumsi makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

             Energen : Tahun 2003 

          - Faktor-faktor yang mendorong mengkonsumsi  makanan atau minuman 

dengan klaim kesehatan?. 

    Energen : Harga murah, mudah didapat, menyehatkan, praktis. 

          - Manfaat mengkonsumsi  makanan atau minuman dengan klaim kesehatan? 

    Energen : Sebagai sarapan pagi dan menurunkan kolesterol. 

- Merasakan manfaat makanan atau minuman dengan klaim kesehatan sesuai     

dengan yang diklankan?. 

 Energan :  Ya, sesuai denagn yang diiklankan.. 
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	Tabel 4.8
	Distribusi Frekuensi Faktor Pendorong Konsumen Mengkonsumsi 
	No.
	Statemen faktor pendorong konsumen  Mengkonsumsi  Makanan / 
	Faktor Pendorong  Konsumen Mengkonsumsi Makanan
	Faktor Pendorong Konsumen Mengkonsumsi Minuman
	Frekuensi
	Prosentase
	Frekuensi
	Prosentase
	1.
	Dapat dijadikan sebagai Makanan / minuman pengganti
	4
	13,33%
	-
	-
	2.
	Dapat digunakan untuk menjaga kesehatan
	9
	30%
	5
	16,66%
	3.
	Mencegah dan Mengobati Penyakit
	1
	3,33%
	15
	50%
	4.
	Dapat dimanfaatkan sebagai makanan/minuman ringan (camilan)
	16
	53,33%
	-
	-
	5.
	Dapat meningkatkan stamina dan menambah Energi
	-
	-
	9
	30%
	5.
	Dapat menyegarkan badan
	-
	-
	4
	13,33%
	Total
	30
	33
	Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Seri 11,5
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	Berdasarkan hasil interview  dengan 30 responden, diperoleh 
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	No.
	Tahun Mulai mengkonsumsi makanan / minuman dengan  Klaim Kes
	Makanan Klaim Kesehatan
	Minuman Klaim Kesehatan
	Frekuensi
	Prosentase
	Frekuensi
	Prosentase
	1
	1999
	1
	3,33
	1
	3,33
	2
	2000
	-
	-
	1
	3,33
	3
	2001
	1
	3,33
	-
	-
	4
	2002
	5
	16,66
	-
	-
	5
	2003
	3
	10,00
	6
	20,00
	6
	2004
	5
	16,66
	7
	23,33
	7
	2005
	7
	23,33
	8
	26,66
	8
	2006
	7
	23,33
	4
	13,33
	Tot
	28
	25
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	Makanan Klaim Kesehatan
	Minuman Klaim Kesehatan
	Frekuensi
	Prosentase
	Frekuensi
	Prosentase
	1
	Heiginis
	2
	6,66
	4
	13,33
	2
	Harga murah
	25
	83,33
	24
	80
	3
	Menyehatkan /berguna bagi kesehatan
	21
	70
	20
	66,66
	4
	Mudah didapat
	13
	43,33
	16
	53,33
	5
	Simple
	4
	13,33
	-
	-
	6
	Praktis
	22
	20
	12
	40
	7
	Aneka macam rasa
	4
	13,33
	1
	3,33
	8
	Kualitas terjamin
	10
	33,33
	6
	20
	9.
	Tersedia di warung dan supermarket
	1
	3,33
	-
	-
	10.
	Menyegarkan
	2
	6,66
	19
	63,33
	Tot
	102
	102
	Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Seri 11,5
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	Tabel  4.11
	Distribusi Frekuensi  Manfaat  Makanan / Minuman dengan
	Klaim Kesehatan yang di Konsumsi Konsumen
	No.
	Manfaat Makanan / Minuman dengan Klaim Kesehatan yang dikons
	Makanan Klaim Kesehatan
	Minuman Klaim Kesehatan
	Frekuensi
	Prosentase
	Frekuensi
	Prosentase
	1
	Makanan Pengganti
	13
	43,33
	-
	-
	2
	Makanan Camilan
	7
	23,33
	-
	-
	3
	Menambah Energi
	6
	20
	-
	-
	4
	Kesehatan, mencegah, dan mengobati  penyakit
	8
	26,66
	18
	60
	5
	Membantu /menjaga  stamina
	3
	10
	9
	30
	6
	Kesehatan dan kebugaran tubuh
	-
	-
	2
	6,66
	Tot
	37
	29
	Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Seri 11,5
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	Makanan Klaim Kesehatan
	Minuman Klaim Kesehatan
	Frekuensi
	Prosentase
	Frekuensi
	Prosentase
	1
	Ya
	30
	100
	30
	100
	2
	Tidak
	-
	-
	-
	-
	Tot
	30
	30
	Sumber : Data Primer yang diolah dengan SPSS Seri 11,5
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