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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

3.1. ANALISA MASALAH 

Penggunaan data objektif ini diperoleh melalui metode penelitian data primer 

dan sekunder. Untuk memperoleh data primer , melalui metode Studi literatur, 

internet, wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kuisioner online. 

3.1.1. Analisa Data 

3.1.1.1 Kuisioner Online 

Metode Kuisioner online bertujuan untuk mengetahui latar belakang 

penggemar olahraga fitness, perbandingan pengguna suplemen fitness dengan yang 

tidak, Kepedulian mereka akan kesehatan tubuh. Kuisioner ini disebar di beberapa 

club fitness di kota Semarang. Dari metode ini mendapatkan 50 responden yang 

mengisi kuisioner online.  

Dari hasil data kuisioner online dapat disimpulkan bahwa target responden 

rata-rata berusia 17-25 tahun, mengikuti olahraga fitness disertai penggunaan 

suplemen fitness berjenis protein tinggi untuk menunjang tujuan mereka tubuh ideal 

dan proporsional. Penggunaan berlebih memiliki dampak buruk bagi kesehatan 

ginjal. Penggunaan protein berlebih dalam tubuh dapat mengendap didalam ginjal 

dan dapat menjadi penyakit ginjal. Walaupun responden mengetahui dampak 

tersebut namun penggunaan berlebih tetap dilakukan dan tidak melakukan 

pemeriksaan ke dokter mengenai cek ginjal. Dari hasil Kuisioner online maka 

dibutuhkan panduan yang benar dalam penggunaan suplemen tinggi protein 

kedalam media yang akan dirancang oleh peneliti. 

3.1.1.2 Wawancara 

Teknik Wawancara dilakukan untuk pengambilan data berupa format 

pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan 

mendapatkan informasi mengenai penggunaan suplemen berlebih. Peneliti 

mendapatkan 2 responden yang pernah mengalami dampak penggunaan suplemen 

protein berlebih hingga terkena penyakit ginjal. Wawancara dilakukan kepada 

Raymond Setiawan dan Edward yang mengikuti olahraga fitness di Spartan Fitness 

Tanah Mas, Semarang sebagai narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk 

menanyakan bagaimana penggunaan suplemen fitness dapat mengakibatkan 

penyakit bati ginjal pada mereka. 
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3.1.1.3 Internet 

Data dari internet untuk mengetahui bagaimana penggunaan suplemen 

fitness dengan benar untuk mencegah dampak buruk seperti penyakit ginjal. 

informasi berupa panduan suplemen fitness bermanfaat untuk target mengukur 

kebutuhan protein yang diperlukan masing-masing individu dalam mengkonsumsi 

suplemen fitness.  

3.1.1.4 Studi Literatur 

Data dari artikel dan beberapa buku mengenai suplemen fitness. Bermanfaat 

untuk informasi tambahan yang dimasukan kedalam konten media video instagram 

yang akan dilakukan sebagai panduan penggunaan suplemen fitness. 

3.2 KHALAYAK SASARAN 

Target sasaran media panduan ini ditujukan kepada anak remaja usia 17-25 

tahun sebagai pengguna suplemen fitness protein tinggi. 

1. Geografis    : Kota Semarang 

2. Demografis 

  i. Usia    : 17-25 tahun 

  ii. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

3. Psikografis 

  iii. Penggemar olahraga fitness 

  iv. Pengguna suplemen fitness protein tinggi 

4. Kebiasaan 

  Menggunakan Suplemen Tinggi Protein ( Whey Protein ) berlebih 

5. Hobi 

  Olahraga Fitness ( pembentukan tubuh ) 
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3.3. STRATEGI MEDIA 

3.3.1 Objektif 

- Untuk memberikan edukasi mengenai penggunaan suplemen fitness sesuai 

kebutuhan tubuh. 

- Memberi pengertian dan pengetahuan tentang penggunaan suplemen protein 

tinggi berlebih dapat berdampak buruk bagi kesehatan khususnya ginjal. 

- Media yang akan digunakan adalah media sosial berupa Instagram yang berisi 

video tutorial mengenai penggunaan suplemen yang benar. 

3.3.2 Pendekatan Media 

Media utama yang akan digunakan adalah media sosial. Medial sosial berupa 

instagram yang berisi video tutorial. Target sasaran adalah anak remaja usia 17-25 

tahun yang sangat dekat dengan media tersebut dan sering mengakses media 

instagram di gadget mereka. Hasil kuisioner menghasilkan data ,responden lebih 

suka menonton video dibandingkan membaca buku sebagai panduan, maka video 

tutorial di media sosial dirasa efektif untuk menyampaikan pesan mengenai 

penggunaan suplemen fitness tinggi protein. Didukung dengan beberapa media 

pendukung yaitu poster, stiker , mug, handuk ,dan kaos. 

Media utama yang digunakan 

1.  Video panduan 

Bertujuan untuk edukasi bagi target sasaran. Video tutorial akan memberi panduan 

bagaimana target mengetahui berapa dosis suplemen protein yang akan di konsumsi 

sesuai kebutuhan tubuh masing-masing.  

Konten yang akan dimasukan  

1. Bagaimana protein memiliki kaitan dengan olahraga fitness 

2. Bagaimana memenuhi kebutuhan protein untuk pembentukan tubuh 

3. Suplemen Protein yang mendukung pembentukan tubuh 

4. Bagaimana cara menghitung jumlah protein yang harus di konsumsi 

5. Dampak negatif yang diakibatkan melalui penggunaan suplemen protein 

berlebih 
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Media pendukung yang digunakan 

1. Poster  

Diletakan tersebar di pusat kebugaran atau tempat fitness di kota Semarang. 

Poster memiliki ukuran A3 yang diletakan pada pintu masuk tempat fitness 

dan di tembok tempat fitness. Pemilihan ukuran a3 di sesuaikan dengan rata-

rata ukuran pintu tempat fitness dan peletakan nya disesuaikan dengan eye 

level target yang akan melihat yaitu 1,5 meter. Penggunaan media poster 

sebagai informasi dan sebagai petunjuk  target menuju media utama yaitu 

video tutorial di instagram. 

2. Stiker 

Stiker diletakan pada Cermin dan dispenser di tempat fitness di kota 

Semarang. Ukuran stiker 10cm x 10cm. Melalui observasi peneliti , cermin 

dan dispenser merupakan tempat yang tepat untuk meletakan stiker karena 

target yang melakukan olahraga fitness akan selalu melihat pada cermin saat 

latihan dan melihat dispenser saat mengisi ulang air minum mereka. Stiker 

juga digunakan sebagai pengingat untuk menggunakan suplemen protein 

sesuai kebutuhan, dan mengarahkan target untuk melihat media utama yaitu 

video tutorial yang diletakan di media sosial instagram. 

 3. Mug 

Mug adalah salah satu media pendukung untuk menyampakan pesan. Dari 

hasil observasi peneliti, target yang mengikuti olahraga fitness menggunakan 

mug sebagai wadah target minum. Mug akan dicetak dengan logo yang telah 

dirancang dan diletakan pada tempat-tempat fitness di kota Semarang. 

 4. Kaos  

Desain kaos menggunakan logo yang telah di rancang dan digunakan untuk 

mengingatkan target untuk selalu menggunakan suplemen protein tinggi 

sesuai kebutuhan dan sebagai media promosi video instagram yang menjadi 

media utama. Kaos digunakan sebagai media pendukung karena kaos 

sebagai peralatan utama dalam berolahraga fitness. 
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5. Handuk 

Handuk sebagai salah satu peralatan yang digunakan saat olahraga fitness 

sehingga handuk juga digunakan sebagai media promosi untuk media utama. 

Handuk di bordir dengan logo  yang telah dirancang. 

 

3.4 STRATEGI ANGGARAN 

 1. Iklan Instagram selama 7hari 

  7 x Rp. 100.000,00   = Rp. 700.000,00 

 2. Poster A3  

  100 x Rp. 4.500,00   = Rp. 450.000,00 

 3. Stiker A3 

  50 x Rp. 6.000,00   = Rp. 300.000,00 

 4. Mug  

  100 x Rp. 25.000,00   = Rp. 2.500.000,00 

 5. Kaos 

  100 x Rp. 80.000,00   = Rp. 8.000.000,00 

 6. Handuk 

  100 x Rp. 50.000,00   = Rp. 5.000.000,00 

  

  Total     = Rp. 16.950.000,00  

 

  

 

 

 


