
11 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

 

Pada Perkembangan zaman saat ini, olahraga telah menjadi tren gaya hidup 

bagi masyarakat kota. Olahraga erat kaitannya dengan kebugaran yang memiliki 

berbagai manfaat seperti meningkatkan komponen kebugaran, manfaat psikis , dan 

manfaat sosial ( menambah percaya diri dan sarana berinteraksi ) , ( Irianto , 2004 ). 

Olahraga fitnes menjadi salah satu pilihan banyak orang saat ini dan menjadi suatu 

tren di masyarakat ( Gunawan, 2012 ). Berdasarkan hasil survey awal yang 

dilakukan penulis terhadap 50 responden, bahwa 86% menunjukan olahraga fitness 

itu penting, baik untuk kesehatan maupun pembentukan tubuh. Hasil observasi di 

beberapa club fitness di Kota Semarang juga menunjukan jumlah member fitness 

rata-rata usia remaja 17-25 tahun, semakin meningkat dan menjadi peminat olahraga 

fitnes terutama di kota Semarang. Didukung dengan kota besar khususnya kota 

Semarang yang memiliki berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan olahraga 

fitness seperti club-club fitness, peralatan-peralatan fitness yang terjual bebas di mall 

, dan sebagainya. 

 

Pola latihan fitness membutuhkan jumlah gizi protein yang cukup bagi kesehatan 

dan pembentukan otot tubuh. Selain dari makanan yang dikonsumsi, protein juga 

diperoleh melalui suplemen fitness. Manfaat suplemen adalah untuk menghindari 

kekurangan gizi akibat pola makan yang tidak teratur dan tidak sehat serta 

membantu mengembalikan vitalitas (  Olivia F, 2006 ). Menurut survey awal ,dari 50 

orang responden usia remaja yang gemar olahraga fitness, 86% diantaranya 

menggunakan suplemen fitness untuk menunjang pola latihan mereka. 

 

Suplemen fitness memiliki beberapa jenis dan bentuk yang berfungsi memenuhi 

kebutuhan protein untuk perkembangan otot lebih optimal. Suplemen berjenis protein 

tinggi kerap menjadi andalan bagi mereka yang ingin tubuh proporsional. Tetapi 

penggunaan suplemen yang banyak dijual di masyarakat luas harus di waspadai 

karena dapat memiliki efek samping berbahaya. Salah satu penyakit yang beresiko 

dialami pengguna suplemen fitness adalah ginjal. Zat-zat dalam suplemen 

terdetoxifikasi didalam hati dan ginjal yang menyebabkan kerusakan-kerusakan 

didalamnya dan menjadi dampak buruk bagi kesehatan. Penyakit ginjal yang 
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disebabkan oleh suplemen sulit dideteksi sejak dini tanpa cek ke dokter. Meskipun 

protein merupakan zat pembangun tubuh , menurut Guyton ( 19910:384 ) seseorang 

yang ingin membentuk atau membesarkan ototnya seperti binaragawan tidaklah 

memerlukan konsumsi protein yang berlebihan sebab kelebihan protein justru 

merugikan. 

 

Contoh kasus efek samping penggunaan suplemen fitness terjadi pada Raymond 

Setiawan, 22 tahun. Raymond memiliki berat tubuh 100kg dan ingin memiliki tubuh 

yang proporsional. Menurut pengakuannya, olahraga fitness adalah olahraga yang 

tepat untuk membantu program diet dan membentuk otot. Raymond mengkonsumsi 

suplemen jenis Fat Burner dan Whey Protein selama fitness. Fat burner untuk 

mempercepat pembakaran kalori dan Whey Protein membantu pembentukan otot. 

Konsumsi berlebih selama 6 bulan dengan tujuan ingin mendapatkan hasil dengan 

cepat , menghasilkan dampak buruk bagi kesehatannya. Senyawa pembentuk 

protein mengendap didalam ginjal dan menyebabkan penyakit ginjal. 

 

Persepsi keliru oleh anak remaja tentang penggunaan suplemen fitness adalah 

mengkonsumsi dengan dosis lebih dan dilakukan terus menerus dalam jangka waktu 

panjang tanpa mengetahui dampak yang dapat terjadi bila mengkonsumsi suplemen 

dalam jumlah yang lebih. Dampak buruk lainnya adalah meningkatkan resiko 

osteoporosis disebabkan kelebihan asam amino protein yang mengambil kalsium 

dalam tulang. Namun, Sayangnya menurut hasil kuisioner hanya 4% responden 

yang peduli akan adanya dampak buruk dari suplemen fitness dengan melakukan 

pengecekan kesehatan setelah mengkonsumsi suplemen fitness. Ahli gizi 

menyarankan minimal 6 bulan sekali melakukan pengecekan kesehatan organ tubuh 

setelah konsumsi suplemen fitness. 

 

Bagaimana menggunakan suplemen protein sesuai kebutuhan menarik untuk 

diangkat sebagai topik tugas akhir sebagai tindakan yang berupaya memberi 

panduan bagi anak usia remaja untuk memenuhi kebutuhan protein tubuh dan lebih 

berhati-hati dalam mengkonsumsi suplemen fitness.  

 

1.2. PEMBATASAN  MASALAH  

Perancangan untuk memandu anak remaja usia 17-25 tahun penggemar 

olahraga fitness untuk menggunakan suplemen fitness sesuai kebutuhan tubuh dan 

dapat lebih berhati-hati dalam penggunaan suplemen fitness melalui desain 
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komunikasi visual. Dasar pemilihan usia 17-25 tahun berdasarkan data riset no 3.2 

yang menunjukan bahwa usia 17-25 tahun adalah usia dimana remaja memulai 

mengoptimalkan pembentukan tubuh dengan olahraga fitness dan kemudian 

menggunakan suplemen protein tinggi. Himbauan berupa panduan  penggunaan 

yang benar akan berdampak baik bagi kesehatan target sebagai konsumen. 

 

1.3. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana cara merancang panduan bagi pengguna suplemen fitness usia 17-

25 tahun untuk menggunakan suplemen fitness sesuai kebutuhan tubuh dan dapat 

lebih berhati-hati dalam penggunaan suplemen fitness melalui desain komunikasi 

visual. 

 

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT 

1.4.1. Tujuan 

Agar anak remaja usia 17-25 tahun memahami bagaimana menggunakan 

suplemen fitness sesuai kebutuhan tubuh tanpa mengganggu kesehatan tubuh 

mereka. 

 

1.4.2. Manfaat 

a. Masyarakat 

Mengetahui penggunaan suplemen fitness dengan benar dan 

mengetahui akan dampak penggunaan suplemen yang berlebih dapat 

memiliki dampak buruk bagi tubuh. Suplemen fitness digunakan untuk 

membantu menambah gizi yang belum terpenuhi oleh makanan yang kita 

konsumsi. 

b. Institusi 

Institusi mendapatkan pengetahuan lebih jauh mengenai bagaimana 

menggunakan suplemen fitness dengan benar dan mengetahui dampak 

positif dan negatif dari mengkonsumsi suplemen fitness. 

 

c. Peneliti 

Menambah wawasan untuk desainer dalam merancang sebuah 

strategi komunikasi visual agar masyarakat khususnya anak remaja usia 17-

25 taun dapat berhati-hati dalam mengkonsumsi suplemen fitness. 
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1.5. METODOLOGI PERANCANGAN 

1.5.1. User Research 

Peneliti melakukan riset berupa kuisioner online dan wawancara untuk 

mengetahui jumlah target sasaran. Syarat menjadi responden adalah mengenal 

olahraga fitness, mengenal dan menggunakan suplemen fitness. Berdasarkan riset 

yang dilakukan pada 50 responden dibeberapa club fitness di kota Semarang, 

tanggal 18 Februari-22 Februari, menunjukan bahwa jumlah jenis kelamin laki-laki 

dengan rentan usia 17-25 tahun mengikuti olahraga fitness untuk mendapatkan 

tubuh ideal dan proporsional.  

Berdasarkan diagram no 3.9 menunjukan bahwa 92% responden 

menggunakan suplemen tinggi protein dan Diagram no 3.11 menunjukan 64% 

responden menggunakan secara berlebih. Berdasarkan hasil data wawancara, 

peneliti menemukan 2 responden usia 22-23 tahun yang telah mengalami penyakit 

ginjal yang disebabkan oleh penggunaan suplemen protein tinggi berlebih.  

Penggunaan suplemen protein tinggi memliki dampak buruk bagi kesehatan 

organ tubuh. Dari hasil diagram no 3.13 menunjukan 96% responden tidak pernah 

memeriksakan kesehatan ginjal yang menyebabkan pengendapan suplemen fitness 

yang terus menerus didalam ginjal dan menyebabkan penyakit ginjal. 

Maka Panduan yang dibuat akan ditujukan kepada target sasaran yaitu anak 

remaja usia 17-25 tahun yang gemar olahraga fitness dan menggunakan suplemen 

protein tinggi. 

1.5.1.1. Behaviour 

 Remaja menggunakan suplemen fitness dengan dosis lebih dari yang 

dianjurkan 

 Remaja menggunakan suplemen untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk 

proses pembentukan tubuh mereka 

 

1.5.1.2. Need 

 Panduan dampak positif dan negatif dari penggunaan suplemen fitness 

 Panduan penggunaan suplemen fitness tinggi protein 

 

1.5.1.3. Problem 

 Penggunaan suplemen fitness dengan dosis tinggi yang dapat memicu 

penyakit berbahaya seperti ginjal dan liver. 
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 Kurangnya kepedulian akan dampak buruk yang dihasilkan oleh penggunaan 

suplemen fitness  

 

1.5.1.4. Atitude  

 Kurangnya kesabaran dalam membentuk tubuh. 

 Kurangnya kepedulian terhadap kesehatan tubuh karena terlalu fokus pada 

pembentukan tubuh. 

 

1.5.2. Insight / Finding 

 

Suplemen fitness memiliki kandungan gizi protein yang digunakan untuk 

membantu pembentukan otot saat latihan angkat beban atau fitness. Namun 

penggunaan dengan berlebih, memiliki dampak buruk bagi kesehatan organ tubuh 

seperti penyakit ginjal.  

 

Berdasarkan dari data yang diperoleh, anak remaja usia 17-25 tahun kurang 

peduli akan kesehatan mereka. Mereka cenderung menggunakan suplemen fitness 

dengan dosis lebih untuk mempercepat pembentukan tubuh tanpa mengetahui 

dampak buruk yang dapat terjadi bagi kesehatan tubuh mereka. Hal tersebut 

menimbulkan bahaya tentang penggunaan suplemen fitness bagi anak remaja usia 

17-25 tahun. Usia 17-25 tahun juga dikatakan sebagai usia remaja yang masih labil 

dan butuh bimbingan dan panduan, maka perlu adanya panduan penggunaan 

suplemen fitness yang benar kepada mereka. Penyakit berbahaya seperti gagal 

ginjal berpotensi menyerang anak usia remaja karena penggunaan suplemen fitness 

yang berlebih.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5.2.1 Contoh Batu Ginjal 

Sumber : Data Narasumber ( Edward,2017 ) 
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Edward, 23 tahun adalah seorang remaja yang menjadi salah satu responden 

yang pernah mengalami penyakit batu ginjal disebabkan pemakaian suplemen 

fitness jenis whey protein. Penggunaan berlebih dilakukan untuk membentuk otot 

menjelang body contest yang akan dilakukan, namun penggunaan berlebih 

menyebabkan pengendapan protein pada ginjal dan menjadi batu ginjal. Dengan 

adanya panduan penggunaan yang benar maka akan mengurangi kemungkinan 

anak usia remaja terkena dampak buruk penggunaan suplemen fitness. 

       

      Sebelum          Sesudah 

Gambar 1.5.2.2 Perubahan Bentuk Responden saat menggunakan  

suplemen fitness 

Sumber : Data Narasumber ( Cornel, 2017 ) 

 

   

Gambar 1.5.2.3 Perubahan Bentuk Responden saat menggunakan  

suplemen fitness 

Sumber : Data Narasumber ( Aventio, 2017 ) 
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Perubahan bentuk responden berawal dari bertubuh kurus dan bertubuh 

gemuk hingga proporsional. Untuk mencapai tubuh proporsional , para responden 

menggunakan suplemen fitness berjenis whey protein namun kurang peduli akan 

akibat yang dapat dihasilkan apabila konsumsi berlebih maka perlu adanya panduan 

yang benar agar menggunakan suplemen fitness sesuai kebutuhan tubuh. 

1.5.3. Background Research 

Penelitian akan dilakukan dengan empat metode penelitian, agar nantinya 

data diperoleh dengan akurat dan tidak bersifat subjektif. Berikut adalah beberapa 

metode yang akan dilakukan : 

1.5.3.1. Angket  

Angket disebarkan kepada para penggemar olahraga fitness dan 

pengguna suplemen fitness di club-club fitness di kota Semarang berusia 

17-25 tahun untuk mengetahui alasan target mengkonsumsi suplemen 

fitness serta mengetahui apakah target peduli akan kesehatan mereka 

saat mengkonsumsi suplemen. Data yang diharapkan dari metode ini 

adalah mengetahui apakah target berusia 17-25 tahun memahami dampak 

buruk suplemen fitness dalam penggunaan berlebih dan menemukan 

responden yang pernah mengalami dampak buruk dari penggunaan 

suplemen yaitu penyakit ginjal. 

 

Remaja pada umumnya kurang peduli akan dampak negatif yang 

dapat terjadi saat penggunaan suplemen fitness berlebih dengan jangka 

waktu panjang. Suplemen di konsumsi secara bebas oleh remaja dengan 

tujuan mendapatkan tubuh proporsional dengan lebih cepat. 

 

1.5.3.2. Wawancara 

 Metode wawancara dilakukan kepada target yang telah menggunakan 

suplemen fitness berprotein tinggi. Dengan metode ini peneliti dapat 

menemukan responden yang pernah mengalami dampak buruk dari 

penggunaan suplemen fitness. Setelah menemukan responden tersebut, 

responden dapat dijadikan sebagai narasumber mengenai dampak buruk 

penggunaan suplemen protein berlebih. Wawancara di lakukan secara 

langsung kepada target untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dan lebih akurat dibandingkan dengan metode angket. 

 Kemudian metode wawancara juga dilakukan kepada ahli gizi untuk 

mendapatkan data mengenai bagaimana menggunakan suplemen fitness 
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dengan benar sesuai kebutuhan masing-masing individu serta mengetahui 

bagaimana mencegah penyakit berbahaya seperti ginjal bagi para 

pengguna suplemen fitness.  

 

1.5.3.3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mengetahui teori-teori yang mendasari 

penelitian ini, berasal dari artikel maupun jurnal yang membahas tentang 

penggunaan suplemen. Melalui metode ini penulis juga dapat mencari 

referensi pustaka yang berhubungan dengan penggunaan suplemen 

fitness dengan benar. 

1.5.3.4. Internet 

Pencarian melalui internet mengenai topik permasalahan seputar 

dampak penggunaan suplemen fitness berlebih dan panduan penggunaan 

suplemen yang benar bagi anak remaja menggunakan sumber yang valid. 

Digunakan untuk mengetahui teori dan berita terkini mengenai 

penggunaan suplemen dari sumber terpercaya. 

 

1.5.4. Initial Concept 

Berdasarkan riset, dijumpai penggunaan suplemen berlebih oleh target 

penggemar olahraga fitnes. Dari hasil riset jumlah remaja ( target ) yang 

mengkonsumsi suplemen dengan dosis berlebih cukup banyak dan hal itu dapat 

berdampak buruk bagi kesehatan target. Target yang menggunakan suplemen 

fitness adalah Ses A-B dimana memiliki pengeluaran 

Dengan adanya masalah tersebut, penulis akan merancang sebuah panduan 

penggunaan suplemen fitnes dengan benar melalui desain komunikasi visual. 

Peneliti menggunakan media desain panduan untuk menyelesaikan masalah ini 

karena dirasa dapat menyampaikan pesan dalam menyelesaikan masalah 

penggunaan suplemen berlebih oleh remaja usia 17-25 tahun dibantu dengan media 

yang digunakan sebagai media utama dan pendukung.  Panduan tersebut memberi 

informasi mengenai cara mengkonsumsi suplemen sesuai kebutuhan tubuh dan 

tidak membahayakan kesehatan tubuh, selain itu panduan tersebut juga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat yang belum menggunakan suplemen fitnes untuk lebih 

berhati-hati dan paham dampak buruk suplemen yang dapat di hasilkan bila 

mengkonsumsi dengan dosis berlebih. 
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1.6. SKEMA PERANCANGAN 

 

 

 

1.7. TINJAUAN PUSTAKA 

1.7.1 Pustaka 

1.7.1.1 Jurnal Survey Tingkat Pengetahuan Member Fitness Kota Medan Dalam 

Mengkonsumsi Suplemen ( Frenki Franata , Mesnan, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Universitas Negeri Medan, 2017 ) 

Membahas mengenai survey tingkat pengetahuan member fitness dalam 

mengkonsumsi suplemen di Fitness center New Life Gym , X1 Fitness Center 

dan Olympus Gym center di kota Medan. Melalui Jurnal ini penulis 

mengambil beberapa pemahaman tingkat pengetahuan member fitness untuk 

menggunakan suplemen 
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1.7.1.2 Jurnal Studi Kasus Konsumsi Suplemen pada Member Fitness Center di 

Kota Yogyakarta ( Taufiq Hidayah, Sugiarto, Universitas Negeri 

Semarang, 2013 ) 

Membahas mengenai karakteristik member fitness yang mayoritas berusia 

20-29 tahun. Responden memahami definisi dan penggunaan suplemen 

bersumber dari iklan dan media cetak, media elektronik. Dalam jurnal ini 

menjelaskan bahwa prinsip latihan fitness juga harus ditingkatkan sejalan 

dengan konsumsi suplemen bagi stamina dan kesehatan tubuh. 

1.7.1.3 Artikel Dibalik Suplemen pembangun otot ( 

http://lifestyle.kompas.com/read/2012/09/04/15555275/di.balik.suplemen

protein.pembangun.otot , 2012 ) 

Membahas mengenai pentingnya protein dalam pembentukan otot yang 

terkandung dalam suplemen fitness. Bagi para penggila bentuk tubuh berotot 

menggunakan protein dosis tinggi untuk mendapat otot lebih besar dan 

terbentuk. Penggunaan suplemen harus benar dan mentaati aturan pakai, 

maka tidak akan timbul efek samping yang akan merugikan kesehatan. 

1.7.2 Studi Komparasi 

1.7.2.1 Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Efek Samping Penggunaan 

Suplemen Fitness Untuk Para Penggemar Fitness ( Michael Kevin, 

Universitas Kristen Maranatha Bandung, 2016 ) 

Perancangan kampanye ini untuk meningkatkan kesadaran para pengguna 

suplemen fitness untuk mengetahui efek samping suplemen fitness. 

Perancangan kampanye tersebut menggunakan teknik fotografi dengan 

unsur hiperbola dan metafora. 
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