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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

4.1 ANALISA DATA 

 4.1.1 Konsep Verbal 

Memberi informasi bahwa protein itu penting bagi tubuh namun tidak untuk 

dikonsumsi secara berlebih. Menurut hasil kuisioner dan wawancara dapat 

disimpulkan bahwa target berusia 17- 25 tahun menggunakan protein tinggi 

berlebih untuk membentuk tubuh mereka. Penggunaan protein berlebih 

memiliki dampak buruk seperti penyakit ginjal. Maka perlu adanya panduan 

yang tepat bagi target untuk mengkonsumsi protein sesuai kebutuhan tubuh.  

 4.1.2 Konsep Visual 

 4.1.2.1 Logo 

Bentuk Logo menggunakan logogram sendok susu protein yang menuangkan 

bubuk susu protein membentuk huruf “O” pada kata Protein. Memiliki arti 

bahwa susu protein bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan protein tubuh 

yang belum tercukupi melalui makanan yang kita konsumsi. Bentuk sendok 

susu yang menggantikan huruf ‘O” juga berdasarkan bentuk sendok takaran 

pada susu suplemen protein pada umum nya. Logo juga berisi pesan untuk 

mengetahui kebutuhan protein sehingga tidak akan berdampak buruk bagi 

pengguna. Objek logo disusun rata tengah dan terdapat bentuk kotak 

disekitar logotype untuk memunculkan kesan tegas yang menggambarkan 

ketegasan pada penggunaan protein dengan kebutuhan tubuh.. 

 

Gambar 4.1. Logo 

Sumber : Data Pribadi 
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4.1.2.2 Warna Logo 

  

Gambar 4.2. Warna Logo 

Sumber : Data Pribadi 

Logo ini memiliki 5 warna yaitu kuning , hitam , coklat tua, coklat muda, dan 

abu-abu.  Warna hitam digunakan pada bentuk kotak pada logo yang 

memiliki kesan kekuatan , keteguhan, dan maskulin. Perpaduan warna coklat 

tua dan coklat muda digunakan untuk simbol protein yang berasal dari warna 

susu protein. Selain itu warna coklat melambangkan sebuah pondasi dan 

kekuatan. Warna abu-abu digunakan pada kata “KNOW” dan “YOUR” yang 

memiliki makna elegan dan serius. Warna kuning digunakan pada kata 

“NEEDS” karena warna ini dapat menarik perhatian dan menjadi pusat 

informasi utama yang terkandung didalam logo dan warna kuning memiliki 

simbol semangat , percaya diri dan berenergi. 

 4.1.2.3 Typeface 

 

Penulisan logotype menggunakan jenis huruf “ SickCapital Gum Kids”. 

Huruf tersebut dipilih karena memiliki karekter  tegas, kaku dengan ciri huruf 

san serif yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Huruf ini 

memiliki keterbacaan yang jelas dan mudah dibaca oleh target. 
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 4.1.3 Visualisasi Desain 

 4.1.3.1 Poster 

   

Gambar 4.3. Poster 

Sumber : Data Pribadi 

Poster digunakan sebagai media pendukung untuk mengarahkan target untuk 

mengetahui media utama yaitu video panduan yang unggah di media sosial 

Instagram. Didalam poster terdapat sebuah foto seseorang dengan pose 

minum suplemen fitness sebagai latar belakang. Peletakan foto digunakan 

untuk menunjukan bahwa poster ini akan menjelaskan mengenai suplemen 

protein yang target konsumsi. Foto pada poster juga menunjukan bagaimana 

suplemen protein berdampak baik pada pembentukan tubuh. Pewarnaan foto 

menggunakan teknik monochrome untuk menciptakan kesan dramatis bentuk 

tubuh dan memunculkan kesan ketegasan. Disisi kiri atas ada kalimat Cintai 

Ginjalmu sebagai tagline untuk mengingatkan target untuk menggunakan 

suplemen tanpa mengganggu kesehatan ginjal. Sedangkan sisi kanan adalah 

logo. Disisi kiri bawah memiliki quote yang berarti curangilah pasanganmu 

jangan suplemen mu, gunakan suplemenmu dengan bijaksana. Kalimat ini 

juga sebagai informasi untuk tidak menggunakan suplemen protein dengan 

bebas tanpa mengetahui takaran kebutuhan masing-masing tubuh. 
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Lalu dibagian paling bawah dengan kotak putih berisi akun media sosial 

instagram yang menjadi media utama bagaimana menggunakan suplemen 

fitness sesuai kebutuhan tubuh.    

Ukuran poster A3 yang diletakan pada pintu masuk tempat fitness dan 

beberapa tembok atau mading tergantung lokasi tempat fitness. Penempatan 

disesuaikan dengan eye level target yang akan membaca. Dengan ukuran 

tersebut, target dapat melihat dari jarak 1 meter hingga 1,5 meter. Pada pintu 

kaca, penempelan poster akan ditempelkan dari dalam, sedangkan pintu 

kayu ditempelkan dari luar. Dari hasil observasi peneliti, target yang akan 

olahraga fitness akan masuk melewati pintu utama sehingga peletakan poster 

pada pintu utama menjadi tepat dan berpotensi untuk dibaca. Sedangkan 

penempelan pada tembok atau mading tempat fitness sebagai tambahan 

bagi target yang belum sempat membaca secara utuh atau kurang jelas. 

4.1.3.2 Kaos 

 

Gambar 4.4. Kaos 

Sumber : Data Pribadi 

 

Kaos berisi logo yang telah dirancang sebagai merchandise. Kaos dipilih 

karena kaos menjadi salah satu peralatan yang dibawa saat berolahraga 

khususnya olahraga fitness. Layout tampak depan penempatan logo 

diletakan di bagian dada sebelah kiri yang bertujuan agar memberi kesan 

minimalis dan elegan, namun tetap terlihat bagi orang lain. Layout tampak 

belakang memiliki quote untuk menggunakan suplemen secara bijaksana ( 
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sesuai kebutuhan tubuh ) dan icon susu protein dan peralatan fitness. Kaos 

tersebut dapat digunakan baik sebagai baju ganti maupun digunakan untuk 

berolahraga. Kaos juga dapat menjadi media promosi media utama yang 

telah dirancang. Warna kaos yang digunakan adalah hitam untuk 

memunculkan kesan kuat, teguh dan maskulin. 

4.1.3.3 Stiker 

 

Gambar 4.5. Stiker 

Sumber : Data Pribadi 

 

Merchandise Stiker menggunakan logo Know Your Protein Needs yang akan 

diletakan di cermin dan dispenser tempat fitness di kota Semarang sebagai 

media promosi media utama maupun sebagai pengingat masyarakat fitness 

untuk selalu menggunakan protein sesuai kebutuhan tubuh masing-masing 

untuk menghindari dampak negatif penggunaan protein dalam tubuh. 

Peletakan di Cermin karena memiliki peluang besar untuk dilihat oleh target 

saat sedang latihan fitness. Sedangkan peletakan di dispenser karena target 

akan mengisi air minum mereka ketika sedang latihan fitness, penempatan 

inilah yang dirasa strategis sesuai hasil observasi peneliti pada kebiasaan 

target.  
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4.1.3.3 Mug 

 

 

Gambar 4.6. Mug 

Sumber : Data Pribadi 

 

Mug digunakan sebagai media pendukung agar target dapat mengingat 

pesan untuk menggunakan protein sesuai kebutuhan tubuh. Tampak depan 

berisi logo yang juga sebagai pesan bagi target yang minum, sedangkan sisi 

sebaliknya dan bagian bawah mug adalah pesan untuk orang yang akan 

mengambil mug untuk minum dan memiliki tujuan yang sama. Warna mug 

menggunakan warna hitam untuk memunculkan kesan kuat, teguh dan 

maskulin. 

4.1.3.4 Handuk 

 

Gambar 4.7. Handuk 

Sumber : Data Pribadi 
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Handuk digunakan sebagai media pendukung agar target dapat mengingat 

pesan untuk menggunakan protein sesuai kebutuhan tubuh. Handuk 

digunakan karena merupakan salah 1 alat yang digunakan saat olahraga 

fitness. Peletakan logo dan quote di masing-masing sisi untuk menyampaikan 

pesan dan sebagai media pendukung untuk target dapat mengingat untuk 

menggunakan suplemen protein sesuai kebutuhan tubuh. Warna handuk 

menggunakan warna hitam untuk memunculkan kesan kuat, teguh dan 

maskulin. 

4.1.3.5 Video Panduan 

 

Gambar 4.8. Video Teaser 

Sumber : Data Pribadi 

 

Video Teaser digunakan untuk pembukaan video panduan penggunaan 

suplemen protein. Konten didalam video ini adalah menceritakan bagaimana 

aktifitas seseorang saat olahraga fitness. Dimulai dengan pergi ke gym 

centre, kemudian pemanasan dan memulai latihan. Latihan fitness dengan 
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beberapa gerakan untuk memperbesar dan memperkuat otot. Namun ada 1 

hal penting yang harus diketahui. Hal apa yang harus diketahui ? tonton video 

berikutnya yang diunggah di media sosial instagram “ @Healthyprotein ” . 

Diakhiri dengan adegan minum suplemen protein sebagai kode video yang 

akan di unggah berikutnya dan tertarik untuk menonton video berikutnya. 

 

 

Gambar 4.9. Video Fungsi Protein 

Sumber : Data Pribadi 

 

Video pertama diawali dengan informasi fungsi protein bagi tubuh. Sebelum 

mengenal suplemen protein , kita harus mengenal fungsi protein dan 

bagaimana kita dapat mendapatkan protein dari makanan dahulu. Konten 

dalam video ini menceritakan fungsi protein yang memiliki kaitan dengan 

olahraga fitness dan mengapa protein harus tercukupi saat pembentukan 

tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan konten bagaimana kita dapat 

memperoleh protein dari makanan yang kita konsumsi. 
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Gambar 4.10. Video Cara Memenuhi Kebutuhan Protein 

Sumber : Data Pribadi 

 

Video berikutnya memiliki konten bagaimana memenuhi kebutuhan protein 

tubuh pada masing-masing individu, sehingga akan lebih akurat untuk 

mengetahui kebutuhan protein tubuh saat akan pembentukan tubuh. 

Hitungan jumlah protein yang akan di konsumsi sangat penting untuk 

menghindari dampak buruk yang dapat membahayakan kesehatan ginjal. 

Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana protein dapat diperoleh selain dari 

makanan yang kita konsumsi yaitu dengan suplemen protein seperti Whey 

Protein. Whey protein adalah salah satu suplemen protein tinggi yang 

digunakan target untuk membantu pembentukan tubuh. 

 

 

 


