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LAMPIRAN 

- ANALISA DATA KUISIONER 

 

 

Grafik 3.1. Jenis Kelamin 

Sumber : Data Pribadi 

 

Pada Grafik diatas menjelaskan bahwa responden dominan berjenis kelamin 

laki-laki berjumlah 45 orang atau 90%. Dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 5 

orang atau 10%. Jenis kelamin laki-laki lebih sering dijumpai di tempat-tempat 

kebugaran maupun club fitness. Karena jenis kelamin laki-laki paling banyak maka 

desiain yang akan dibuat akan memunculkan sifat maskulin, kekuatan dan semangat 

yang menjadi citra seorang laki-laki. 

        

Grafik 3.2. Usia Pengguna Suplemen Fitness 

Sumber : Data Pribadi 

 

Grafik diatas menunjukan 94% responden adalah usia 17-25 tahun, yang 

menunjukan bahwa rata-rata usia penggemar olahraga fitness dan pengguna 

suplemen fitness adalah kalangan remaja. Penggunaan suplemen fitness di usia 

remaja untuk mengoptimalkan pembentukan tubuh saat olahraga fitness hingga 

memperoleh tubuh proporsional.  
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Grafik 3.3. Jumlah Responden yang mengenal olahraga fitness 

Sumber : Data Pribadi 

 

Grafik diatas menunjukan seluruh responden berjumlah 50 orang mengenal 

olahraga fitness baik yang menggemari olahraga fitness maupun tidak. 

 

Grafik 3.4. Alasan Fitness itu penting 

Sumber : Data Pribadi 

Grafik diatas menunjukan bahwa rata-rata responden menganggap olahraga 

fitness itu penting dengan alasan menjaga kebugaran tubuh, memperoleh kesehatan 

dan tujuan pembentukan tubuh. 
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Grafik 3.5. Jumlah responden yang melakukan olahraga fitness 

Sumber : Data Pribadi 

Grafik diatas menunjukan 94% responden atau 47 orang melakukan olahraga 

fitness dan 6% atau 3 orang responden tidak melakukan olahraga fitness. 

 

Grafik 3.6. Tujuan Responden Mengikuti Olahraga Fitness 

Sumber : Data Pribadi 

Grafik menunjukan 74% responden atau 37 orang mengikuti olahraga fitness 

untuk membentuk otot dan memperoleh tubuh proporsional, 8% atau 4 orang untuk 

membantu program diet dan 18% atau 9 orang untuk kesehatan tubuh. Dapat 

disimpulkan bahwa jumlah responden yang bertujuan untuk kesehatan lebih sedikit. 

 

 

Grafik 3.7. Pengeluaran Selama Sebulan 

Sumber : Data Pribadi 
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Grafik diatas menunjukan 66% atau 33 orang responden memiliki 

pengeluaran 1 jt hingga > 2jt perbulan , dan 34% atau 17 orang memiliki 

pengeluaran 500rb hingga 1jt perbulan,  yang menunjukan bahwa responden berada 

di tingkat ekonomi yang cukup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target memiliki 

peluang untuk membeli dan mengkonsumsi suplemen saat olahraga fitness. 

 

 

Grafik 3.8. Jumlah Responden Pengguna Suplemen 

Sumber : Data Pribadi 

Grafik diatas menunjukan 86% atau 43 orang menggunakan suplemen 

fitness, dan 14% atau 7 orang tidak menggunakan. 

    

Grafik 3.9. Jenis Suplemen Yang Digunakan 

Sumber : Data Pribadi 

Grafik diatas menunjukan 92% responden atau 46 orang menggunakan 

suplemen fitness jenis protein tinggi atau sering disebut whey protein. Protein tinggi 

digunakan untuk recovery otot dan pembentukan otot.  
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Grafik 3.10. Asal Responden Mengenal Suplemen Fitness 

Sumber : Data Pribadi 

 

Menurut grafik Penggunaan suplemen 78% atau 39 orang responden 

mengenal suplemen dari teman dan faktor lain nya adalah dari lingkungan sekitar 

seperti tempat fitness dan beberapa media.  

    

Grafik 3.11. Takaran Yang Digunakan Untuk Penggunaan Suplemen 

Sumber : Data Pribadi 

 

Menurut Grafik , 64% responden atau 32 orang menggunakan suplemen 

fitness dengan dosis lebih, 28% atau 14 orang sesuai kebutuhan dan 8% atau 4 

orang menggunakan dibawah anjuran takaran. Responden menggunakan dengan 

dosis lebih untuk mendapatkan tubuh proporsional dengan cepat. Penambahan 

protein dalam tubuh mempercepat perkembangan otot, namun penggunaan berlebih 

dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh. 
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Grafik 3.12. Dampak Penggunaan Berlebih Yang Diketahui Responden 

Sumber : Data Pribadi 

Grafik diatas menunjukan 60% atau 30 orang responden mengetahui dampak 

buruk suplemen fitness yaitu penyakit ginjal.  

 

Grafik 3.13. Jumlah Responden Yang Memeriksakan Kesehatan Ginjal 

Sumber : Data Pribadi 

Grafik diatas menunjukan 96% atau 48 orang ( hampir seluruh responden ) 

tidak pernah memeriksakan kesehatan ginjal. Dari data tersebut menunjukan bahwa 

responden kurang peduli akan kesehatan organ ginjal mereka. 
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 HASIL WAWANCARA  

 Narasumber 1 : 

Raymond Setiawan 

o 22 tahun 

o Mahasiswa  

o Pengguna Suplemen Ripped dan Whey Protein 

1.  Alasan anda mengikuti olahraga fitness dan menggunakan suplemen 

fitness ? 

- Ya soalnya olahraga fitness memang pada umumnya untuk diet dan 

pembentukan tubuh. Penggunaan suplemen untuk menunjang latihan fitness, jadi 

lebih cepat memperoleh tujuan yang ingin dicapai. 

2. Suplemen apa yang anda gunakan ? 

- Saya menggunakan fat burner dan whey protein. Fat burner disaranin sama 

temen biar pembakaran lebih cepat , dan whey protein nya diminum buat nambah 

massa otot. 

3. Apakah efek yang ditimbulkan setelah penggunaan suplemen tersebut? 

- Ya waktu itu ak konsumsi terus selama lebih dari 6 bulan, tidak ada 

perubahan selama 6 bulan baru bulan berikutnya tubuh tiba-tiba kurus, serta badan 

mulai lemas akibat. Segera di bawa ke rumah sakit dan cek ke dokter ternyata ada 

batu ginjal. 

4.  Apa yang menimbulkan penyakit ginjal tersebut ? 

- Kata dokter, penggunaan kadar protein ku berlebih dan konsumsi air putih 

kurang sehingga suplemen fitness yang dikonsumsi masih mengenap dalam ginjal 

dan mengkristal menjadi batu ginjal. Dokter juga mengatakan alangkah baiknya 

memeriksa kesehatan ginjal setiap 6 bulan sekali untuk mencegah penyakit ginjal. 
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Narasumber 2 :  

Edward 

o 23 tahun 

o Mahasiswa  

o Pengguna Whey Protein 

1.  Alasan anda mengikuti olahraga fitness dan menggunakan suplemen 

fitness ? 

- Saya fitness untuk memiliki tubuh proporsional dan saya menggunakan 

suplemen untuk asupan protein biar cepat besar.  

2. Suplemen apa yang anda gunakan ? 

- Saya menggunakan berbagai merk whey protein karena saya suka 

mengkonsumsi suplemen saat latihan fitness. 

3. Apakah efek yang ditimbulkan setelah penggunaan suplemen tersebut? 

- Bulan april 2017 lalu, saya merasa sakit diulu hati seperti sakit maag. Dada 

terasa sesak dan mual selama 1 minggu. Akhirnya saya periksa ke dokter dan di 

USG. Hasil USG mengatakan ginjal sebelah kanan bengkak karena ada sumbatan 

batu, sehingga urin terhambat saat mau keluar dan kembali ke ginjal dan berdampak 

ginjal keracunan dan menyebabkan gagal ginjal. kemudian besok paginya segera di 

operasi dan ternyata batu ginjal ditemukan sebesar kelingking orang dewasa. 

4.  Apa yang menimbulkan penyakit ginjal tersebut ? 

- Dokter mengatakan kandungan protein tinggi yang berasal dari suplemen 

fitness menjadi faktor penyebab utama saya terkena penyakit ginjal ini. Dokter 

menyarankan untuk konsultasi kepada ahli gizi / orang yang lebih ahli mengenai 

penggunaan suplemen fitness sesuai kebutuhan tubuh saya. 
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Gambar 3.14. Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara 

Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 4.3.1 Lokasi Penempatan Poster dan Stiker 

Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 4.3.2 Penempatan Stiker pada cermin 

Sumber : Data Pribadi 
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Gambar 4.3.3 Peletakan Poster pada Papan Pengumuman 

Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 4.3.4 Peletakan Poster pada Pintu Kayu 

Sumber : Data Pribadi 

 

Gambar 4.3.5 Peletakan Poster pada Pintu Kaca 

Sumber : Data Pribadi 

 


