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 Pada usia pensiun membutuhkan persiapan khusus menghadapi era modern 
kali ini. Pensiun memiliki beberapa jenis yaitu pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan 
pensiun cacat. Maka pensiun dalam suatu pekerjaan tidak dapat diprediksi secara 
signifikan. Namun pada umumnya orang yang dapat dikatakan pensiun berkisar usia 60 
tahun. Dengan memiliki usia 60 tahun dan pensiun terhadap pekerjaannya maka akan 
mempertimbangkan gaya hidup sehat dan bermanfaat. Menjaga kesehatan dengan 
mengasah otak, menjaga postur tubuh, hidup dengan tanpa alkohol dan rokok, meminum 
obat yang sesuai dengan anjuran dokter, serta tidur yang cukup. Sedangkan gaya hidup 
ialah segala kebiasaan atau perilaku seseorang dari berbagai sudut yang mempunyai arti 
bagi individu maupun orang lain. Maka dengan menganalisa kebiasaan seorang pensiun 
yang memiliki gaya hidup dalam memilih cara kesehatan tersendiri untuk lebih 
diperhatikan lebih lanjut. Sesuai dengan kebiasaan narasumber yang telah dianalisa oleh 
kami, memiliki kebiasaan dengan menkonsumsi obat kumur dalam jangka panjang 
sebagai perlindungan kesehatan mulut pada narasumber. Dengan berbagai sumber 
mencari kandungan obat kumur yang dikonsumsi oleh narasumber tersebut, kami 
menemukan bahan yang tidak baik dikonsumsi dalan jangka panjang. Produk obat kumur 
tersebut memiliki kadar alkohol sebesar 22,86%. Oleh karenanya kami menelusuri lebih 
lanjut untuk menemukan alternatif lain sehingga narasumber dapat menjaga kesehatan 
mulut dari kebutuhan prioritas pada narasumber. 

 
Hasil dari analisa kali ini mendapatkan solusi lain dengan memilih produk lain yang 

secara segmentasi pasar, kandungan serta semiotika setara dengan produk obat kumur 
yang biasa dikonsumsi oleh narasumber. Namun produk obat kumur ini tidak memiliki 
kandungan alkohol didalamnya. Sehingga dapat dikonsumsi dalam jangka panjang. 
Dengan ini kami meredesain produk dan membuat poster media sosial agar narasumber 
lebih percaya lagi bahwa produk ini aman dikonsumsi dalam jangka panjang. 

 

Kata kunci : Kebutuhan prioritas, menjaga kesehatan, gaya hidup 
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KESIMPULAN 

 

Hasil akhir karya ilmiah kali ini mendapatkan data yang berisi kebutuhan 

prioritas pada narasumber yaitu produk obat kumur Listerin. Narasumber lebih memilih 

produk tersebut menjadi kebutuhkan prioritas sebab narasumber memiliki masalah 

pada mulut. Produk listerin dikonsumsi  oleh narasumber dengan jangka panjang. 

Sebab bila tidak mengkonsumsi obat kumur tersebut maka akan mengalami ngilu 

pada masalah mulut.  

 

 Obat kumur Listerin merupakan salah satu produk obat kumur yang paling 

dikenal oleh audiens / masyarakat memiliki kualitas bagus. Analisa terkenalnya produk 

obat kumur Listerine telah tercantum pada lampiran kuisioner online. Namun dari data 

analisa produk obat kumur Listerine memiliki kandungan alcohol. Bila dikonsumsi 

dalam jangka panjang, sangat tidak direkomendasikan. Sebab apabila dikonsumsi 

dalam jangka panjang, akan menimbulkan penyakit lain. 

 

 Penanganannya, menggantikan produk obat kumur Listerine dengan produk 

obat kumur Colgate. Alasan dari pemilihan produk obat kumur Colgate ialah Colgate 

merupakan produk dengan penetrasi pasar yang besar di dunia Internasional. Produk 

obat kumur Colgate juga memiliki nilai kelebihan dimana produk tersebut memiliki 

komposisi bebas alcohol. Kebanyakan dari obat kumur pada umunya memiliki alcohol 

dalam komposisinya, sementara produk colgate ini tidak memiliki kadar alcohol dan 

menjadikan produk ini lebih aman digunakan. 
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